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الحمد ل رب العالمين والصلة والسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين         أما بعد :

للعلمة عبد الرحمن السعدي رحمه ال ،[ كتاب الصلة ] فهذا شرح كتاب منهج السالكين في توضيح الفقه في الدين 

قمت بشرحه في مدينة رفحاء ضمن الدورة العلمية الولى التي أقامها مكتب الدعوة والرشاد برفحاء .

أسال ال العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع ، والعلم الصالح

أخوكم

سليمان بن محمد اللهيميد

 رفحاء–السعودية 

 مجلة رياض المتقين–الموقع على النترنت 

www.almotaqeen.net

كـتـاـبـ الصلـــة
تعريفها : 

﴾ أي ادع لم .﴿ وصل  عليهم إن صلتك سكن لم  : الدعاء ، ومنه قوله تعال : لغة
  : ( إذا دعي أحدكم فليجب ، فإن كان مفطرا.2 فليطعم2 ، وإن كان صائما. فليصل  ) . أي فليدع لم .وقال النب 

 : هي عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبي متتمة بالتسليم .  وشرع̀ا
 : ”الصلة ف اللغة الدعاء ، وسيت الصلة الشرعية صلة لشتمالا عليه ، هذا هو الصحيح وبه قال المه22ور م22نقال النووي

أهل اللغة وغيهم من أهل التحقيق“ .
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حكمها :
واجبة بالكتاب والسنة والجاع .

﴾ . كتابا. : أي فرضا. .   موقوتا. : أي بأوقات مددة .﴿ إن الصلة كانت على الؤمني كتابا. موقوتا. قال تعال : 
﴿ وما أمروا إل ليعبدوا ال ملصي2 له الدين حنفاء ويقيموا الصلة ويؤتوا الزكاة ... ﴾ .وقال تعال : 

متفق عليه2  : ( بن السلم على خس ... وذكر منها : وإقام الصلة ... ) . وعن ابن عمر قال : قال رسول ال 
وأجعت المة على وجوب خس صلوات ف اليوم والليلة .

. فرضت ليلة السراء والعراج ، فرضت أول. خسي ث خففت إل خس
 : ”فرضت خسي صلة ، لكن خففت فجعلت خسا. ف الفع22ل وخس22ي ف الي22زان ،قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه ال

فكأنا صلى خسي صلة ، وليس ال2راد تض2عيف الس2نة بعش22ر أمثال2ا ، لن2ه ل2و ك2ان ال2راد الس2نة بعش22ر أمثال2ا ل يك22ن ل2ا مزي2ة
على غيها من العبادات، إذ ف كل عبادة السنة بعشر أمثالا، لكن الظاهر أنه يكتب للنسان أجر خسي صلة بالفعل “. 

 : ( أ|تي22ت ب22الباق فركبت22ه ... ف22أوحى ال إل 22 فف22رض عل22ي خس22ي ص22لة ف ك22ل ي22ومع22ن أن22س ب22ن مال22ك ق22ال : ق22ال رس22ول ال 
وليلة ... فلم أزل أرجع بي رب تبارك وتعال وبي موسى حت ق22ال : ي2ا مم2د ، إن2ن خ2س ص22لوات ك22ل ي22وم وليل2ة ، لك22ل ص2لة

وعند النسائي : ( فخمس بمسي ) .رواه مسلم عشر ، فذلك خسون صلة ) . 
: ولهيتها

 ، وفرض2ت ف أعل22ى مك2ان يص2لفرضت من ال عز وجل إل رسوله بدون واسطة ، وفرضت ف ليل2ة ه2ي أفض22ل اللي22ال لرس2ول 
إليه البشر ، وفرضت خسي أول. ، وهذا يدل على مبة ال لا وعنايته سبحانه وتعال با .

. الصلة كانت مشروعة ف المم الاضية
﴾ .يا مري اقنت لربك واسجدي واركعي مع الراكعي ﴿ قال تعال : 

”ومن كان قبلنا لم صلة ، ليست ماثلة لصلتنا ف الوقات ، ول ف اليئات“ .قال شيخ السلم :
. وهي ثان أركان السلم بعد الشهادتي
. وهي أول ما ياسب عليه العبد من أعماله يوم القيامة
. وهي عمود الدين

 
 في أول الوقت ، وآخره ، وقال : يا محمد ،م/ ومن شروطها دخول الوقت ، والصل فيه حديث جبريل : أنه أمb النبي 

 قـال : وقـتن عمـرو : أن رسـول ال بـعــن عبـد ال و الصلة ما بيـن هـذين الوقــتين ) رواه أحمــد والنســائي والترمــذي ، 
الظهر إذا زالت الشمس . وكان ظل الرجل كطوله . مــا لـم يحضـر العصــر . ووقــت العصـر مــا لـم تصــفر الشــمس . ووقــت
صلة المغرب ما لم يغب الشفق. ووقت صلة العشاء إلى نصف الليل الوسط . ووقت صلة الصبح مــن طلــوع الفجــر.

رواه مسلمالشمس .  ما لم تطلع
---------------------------
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دخول الوقت شرط من شروط صحة الصلة ، فمن صلى قبل الوقت فصلته غي صحيحة ، س22واء ك22ان عال2ا. أو ج2اهل. ، وال22راد
بالوقت : الزمن الدد لداء الصلة فيه .

أوقات .) أي مددة ف ̀اموقوت) أي مفروضا.، (كتاب̀ا ( ) .ن� الص�لة� ك�ان�ت� ع�ل�ى ال�م|ؤ�م�ن�ي� ك�ت�ابا. م�و�ق|وتا.قال تعال ( إ
 ”أجع السلمون على أن الصلوات2 المس مؤقتة بواقيت معلومة مددة“ .قال في المغني :

وقد ذكر الؤلف حديث عبد´ال بن عمرو وفيه أوقات الصلوات المس .
 : إذا زالت الشمس بالجاع .بداية وقت الظهر

 : ”أجع أهل العلم على أن أول وقت الظهر إذا زالت الشمس“ .  قال ابن قدامة
ولديث ابن عمرو الذي ذكره الصنف .متفق عليه،  كان يصلي الظهر إذا زالت الشمس ) . لديث أب هريرة  ( أن النب 
رواه مسلم  لا زالت الشمس أمر بلل. فأذن ث أمره فأقام الصلة ) . ولديث بريدة : ( أن النب 

 حي يكون ظل الشيء مثله ، وبذلك قال جهور العلماء من الصحابة والتابعي ، وهو مذهب أب حنيفة والشافعي :نهاية وقتها
وأحد .

لديث عبد ال بن عمرو  ( ... وكان ظل الرجل كطوله ما ل يضر وقت العصر ) .
رواه النسائي ولديث أب هريرة : ( ... ث جاء الغد فصلى الظهر حي كان الظل مثله ) . 

 : لديث جابر قال : ( كان النب صلة الظهر لها أسماء : تسمى الهاجرة. ( يصلي الظهر بالاجرة 
وسيت بالاجرة لن الناس يهجرون فيها السعي ف أعمالم نظرا. لشدة الر .

 .والسبب ف ذلك أنا أول صلة صلها جبيل بالنب وتسمى الولى : 
بداية وقت العصر : 

يدخل وقتها إذا صار ظل الشيء مثله يكون دخل وقت صلة العصر ، وخرج وقت صلة الظهر .
لديث عبد ال بن عمرو الذي ذكره الؤلف، يدل هذا على أنه إذا حضر وقت العصر خرج وقت الظهر . 

: أنه ينتهي إذا اصفرت الشمس . : نهاية وقتها
وهذا الذهب ، لديث عبد ال بن عمرو الذي ذكره الؤلف .

رواه مسلم ولديث أب موسى قال : ( وصلى العصر [ أي الرسول ] ف اليوم الثان والقائل يقول : قد احرت الشمس ). 

وذهب بعض العلماء إل أن وقتها ينتهي حي يصي ظل الشيء مثليه .
وهذا قول الشافعي ومالك .
 ج22اءه جبي22ل فق22ال ل22ه : ق22م فص22له ..... فص22لى العص22ر حي ص22ار ظ22ل ك22ل ش22يء مثل22ه ، ث ج22اءهل22ديث ج22ابر : ( أن الن22ب 

رواه النسائي والتمذي الغرب ..... ث جاءه من الغد .... فصلى العصر حي صار ظل كل شيء مثليه ) . 

لن جع222ل وقته222ا إل اص222فرار الش222مس أخ222ذ ب222الزائد ، والخ222ذ ب222الزائد أخ222ذ ب222الزائد والن222اقص ، والخ222ذوالراجــح القــول الول ، 
بالناقص إلغاء للزائد ، وهذه الزيادة مقبولة لمور :

 أن هذه الزيادة ف صحيح مسلم ، وحديث جابر ف بعض السنن .أول̀ :
 كانت ف أول الفرض بكة . أن حديث عبد ال بن عمرو متأخر ، وإمامة جبيل بالنب ثانيا̀ :
 أنه اشتمل على زيادة ل ترد ف حديث جابر ، والخذ بالزيادة ل يناف ذلك .ثالثا̀ :
 أن حديث ابن عمرو قول ، وحديث جابر فعل .رابعا̀ :
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أو البنية: أن يرى النسان الصفرة أو المرة على الرضمعنى اصفرار الشمس . 
) اف�ظ|وا ع�ل�222ى الص�222ل�و�ات� و�الص�222لة�ص222لة العص222ر ه222ي الص222لة الوس222طى ال222ت ج222اء الم222ر بالافظ222ة عليه222ا كم222ا ف ق222وله تع222ال ح�222

ط� ى ) .ال�و|س�
 يبدأ وقتها إذا غربت الشمس بالجاع . :بداية وقت صلة المغرب

وقد نقل الجاع ابن قدامة والنووي وغيهم .
رواه مسلم  كان يصلي الغرب إذا وجبت ) . لديث جابر : ( أن النب 

رواه مسلم  صلى الغرب حي وقعت الشمس ) . ولديث أب موسى : ( أنه 
إل مغيب الشفق2 . نهاية وقتها :

لديث عبد ال بن عمرو ( ... ووقت الغرب ما ل يغب الشفق2 ) .
 قال : ( إذا صليتم الغرب فإنه وقت إل أن يسقط الشفق ) .ولديث عبد ال بن عمرو عند أب داود : أن النب 

وقال بعض العلماء : أنه عقب غروب2 الشمس بق2در م2ا يتطه2ر ويس22ت ع2ورته وي2ؤذن ويقي2م ويص22لي خ2س ركع22ات ، وه2ذا م22ذهب
 ف اليومي لوقت واحد ف بيان مواقيت الصلة ، وهو ق22ول ض22عيف ، وي22دل صلها بالنب الشافعي .  واستدلوا : أن جبيل 

على أن وقت الغرب ليس بقصي :
رواه البخاري  قرأ ف الغرب بطول الطوليي ) . حديث زيد بن ثابت : ( أن النب 

وهي سورة العراف كما جاء عند النسائي ، ول شك أن سورة العراف ل يكن أن تقرأ إل ف وقت طويل .
. القصود بالشفق  المرة

وقد نقل الجاع ابن قدامة والنووي وغيهم .من مغيب الشفق ، وهذا بالجاع ، : بداية وقت العشاء 
أنه إل نصف الليل .:  نهاية وقتها

وهذا مذهب أب حنيفة وابن البارك .
رواه مسلم لديث عبد ال بن عمرو ( فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إل نصف الليل ) . 

رواه البخاري  أخر ليلة العشاء إل منتصف الليل ) . ولديث أنس : ( أن النب 
وهذا القول هو الصحيح .

لكن هل هناك وقت ضرورة ؟
اختلف العلماء :

 أنه هناك وقت ضرورة يتد إل الفجر .القول الول :
وهذا الذهب وبه قال الشافعي .

رواه قال : ( ليس ف النوم تفريط ، إنا التفريط على م22ن ل يص22ل الص22لة ح22ت ييء وق22ت الخ22رى ) لديث أب قتادة أن النب 

 : ال22ديث ي22دل عل22ى أن وق22ت ك22ل ص22لة يت22د إل دخ22ول وق22ت الص22لة الخ22رى إل ص2لة الفج22ر ، فإن22ا ل تت22د إلقالوا  مس22لم 
الظهر ، فإن العلماء أجعوا على أن وقتها ينتهي بطلوع الشمس .

 : ” عموم حديث أب قتادة مصوص بالجاع ف الصبح “ .قال الحافظ
وهذا القول هو الصحيح . : أنه ليس للعشاء وقت ضرورة ، واختاره ابن حزم ورجحه اللبان ، القول الثاني

والواب عن حديث : ( ليس ف النوم تفريط ... ) :
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أنه ليس فيه بيان أوقات الص2لة ، ول س2يق م22ن أج2ل ذل2ك ، وإن2ا فيه2ا بي2ان إث م22ن ي2ؤخر الص2لة ح2ت يرجه2ا ع22ن وقته2ا مطلق22ا.
سواء كان يعقبها صلة أخرى ، مثل العصر مع الغرب ، أو ل ، مثل الصبح مع الظهر .

.لو طهرت حائض قبل الفجر ، فعلى2 القول الراجح ل تصلي العشاء ، وعلى القول الول تصلي العشاء فائدة الخلف : 
 يبدأ بطلوع الفجر الثان بالجاع ، وحكى الجاع ابن قدامة وغيه .بداية وقت الفجر :

رواه مسلم2  .  قال : ث صلى الفجر حي برق الفجر )ففي حديث جبيل : ( أن النب 
ينتهي بطلوع الشمس . نهاية وقتها :

لديث عبد ال بن عمرو .
 ( من أدرك ركعة من الصلة فقد أدرك الصلة ) متفق عليه .م / ويدرك وقت الصلة بإدراك ركعة لقوله 

---------------------------
أي : أن الوقت يدرك بإدراك ركعة قبل خروج الوقت ، وهذا القول هو الصحيح ، وهو م22ذهب مال22ك واختي2ار ش2يخ الس2لم اب22ن

 ... ) .من أدرك ركعة من الصلة فقد أدركتيمية رحه ال . للحديث الذي ذكره الصنف  ( 
وذهب بعض العلماء إل أن الوقت يدرك بإدراك تكبية الحرام ، أي إذا كب قب22ل خ22روج ال22وقت أدرك ال22وقت ، ق22الوا : لن إدراك

جزء من الوقت كإدراك الكل ، لكن هذا قول ضعيف .
. وكذلك الماعة تدرك بإدراك ركعة ، للحديث السابق

 وه2و راك2ع فرك2ع قب2ل أن يص2للكن باذا تدرك الركعة ؟ الراجح أنا تدرك بإدراك الركوع ، لديث أب بكرة ( أنه انتهى إل النب 
 فقال : زادك ال حرصا. ول تعد ) رواه البخاري .إل الصف ، فذكر ذلك للنب 

 بقض2ائها ، ف22دل عل2ى أن م2ن أدرك الرك2وع وهو راكع فركع دون الصف ، ول ي2أمره الن2ب وجه الدللة : أن أبا بكرة أدرك النب 
فقد أدرك الركعة .

م/ ول يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره .
---------------------------

.( إ�ن� الص�لة� ك�ان�ت� ع�ل�ى ال�م|ؤ�م�ن�ي� ك�ت�ابا. م�و�ق|وتا.)أي : يرم تأخي الصلة عن وقتها ، لنا مؤقتة بوقت مدد كما قال تعال 
.قال بعض العلماء: هم الذين يؤخرونا عن وقتهافويل للمصلي الذين هم عن صلتم ساهون ) . ( قال تعالو

).  من بعدهم خلف أضاعوا الصلة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.فخلف وقال تعال (
 .واد ف جهنم بعيد القعر خبيث الطعم أي خسرانا.، وقال ابن مسعود: ]غي̀ا[ 

قال بعض العلماء: إنا أضاعوا الواقيت. كما روي عن ابن مسعود.
 ف أول الوقت وف آخره قال : يا ممد ! الصلة ما بي هذين الوقتي .وجبيل لا أم  النب 

وأن ال أم22ر ب22أداء الص22لة ف ح22ال ال22وف والش22دة م22ع المك22ان أن ت22ؤخر وت22ؤدى بش22وع وس22كينة وم22ع ذل22ك ل ي22راع ه22ذا ، ب22ل
روعي أن تصلى ف وقتها .

حرام باتفاق العلم2اء، وذل2ك لن فع2ل الص2لة ف وقته2ا ف2رض، وال2وقتوتأخي الصلة عن وقتها   :سلم ابن تيميةلقال شيخ ال
 . فرائض الصلةوكدأ
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 فل ي22وز ت22أخي الص22لة ع22ن وقته22ا لناب22ة ول ح22دث ول ناس22ة ول غي ذل22ك ، ب22ل يص222لي فقــال شــيخ الســلم ابــن تيميــة :
ال22وقت بس22ب ح2اله ، ف2إن ك2ان م2دثا. وق22د ع22دم ال2اء أو خ2اف الض2رر باس2تعماله تيم2م وص22لى ، وه2ذا لن فع22ل الص2لة ف وقته2ا

فرض ، والوقت أوكد فرائض الصلة“ .
 ”ولذا اتفق العلماء على أن الرجل إذا كان عريانا. مث22ل أن تنكس22ر ب2م الس2فينة ، أو تس2لبه القط22اع ثي2ابه ، ف2إنهوقال رحمه ال :

يص2لي ف ال22وقت عريان2ا. ، والس2افر إذا ع22دم ال2اء يص22لي ب2التيمم ف ال22وقت باتف2اق العلم2اء ، وإن ك2ان ي2د ال2اء ، وك22ذلك إذا ك2ان
البد شديدا. فخاف إن اغتسل أن يرض فإنه يتيمم ويصلي ف الوقت ول يؤخر الصلة حت يصلي بعد الوقت باغتسال وق22د ق22ال

. “الصعيد الطيب طهور السلم ولو ل يد الاء عشر سنيي ، فإذا وجدت الاء فأمسه بشرتك فإن ذلك خي : 
 ”وم22ن ك22ان مس22تيقظا. ف ال22وقت وال22اء بعي22د من22ه ل ي22دركه إل بع22د ال22وقت ف22إنه يص22لي ف ال22وقت ب22التيمم باتف22اقوقال رحمه ال :

العلماء ، ومن ظن  أن الصلة بعد خروج الوقت بالاء خي من الصلة ف الوقت بالتيمم فهو ضال جاهل“ .
 لعم22ران : ص22ل قائم22ا. ف22إن ل تس22تطع : ”وهك22ذا الري22ض يص22لي عل22ى حس22ب ح22اله ف ال22وقت ، كم22ا ق22ال الن22ب وقال رحمه ال

فقاعدا. .... ، فالريض باتفاق العلماء يصلي ف الوقت قاعدا. أو على جنب إذا كان القيام يزيد ف مرضه ، ول يصلي بعد خروج
الوقت قائما. ، وهذا كله لن فعل2 الصلة ف وقتها فرض ، والوقت أوكد فرائض الصلة“ .

: ومن صلى بعد الوقت متعمدا. فقد اختلف العلماء
 : أنه يقضيها .القول الول

  ( من نسي صلة فليصلها إذا ذكرها ) .لقوله 
 : ”فيه وجوب قضاء الفريضة الفائتة ، سواء تركها بع22ذر كن22وم ونس2يان أم بغي ع2ذر ، وإن22ا قي22د ف ال22ديث بالنس22يانقال النووي

لروجه على سبب ، لنه إذا وجب القضاء على العذور ، فغيه أول بالوجوب ، وهو من باب التنبيه بالدن على العلى “ .
 : أنه ل يقضيها ، وهذا مذهب أهل الظاهر ، ورجحه شيخ السلم ابن تيمية .القول الثاني

أنه لو صلى قبل الوقت فصلته باطلة بالتفاق ، فكذلك لو صلها بعد الوقت متعمدا. فصلته باطلة ، ففي كل ال22اليقالوا : 
قد تعدى حدود ال .

وهذا القول هو الراجح .رواه مسلم  : ( من عمل عمل. ليس عليه أمرنا فهو رد ) . قول النب 
 ) أي يرم تأخي بعض الصلة بيث يؤخرها حت إذا ل يبق من الوقت إل مقدار ركع22ة ص22لى ، لنأوتأخير بعضهاوقوله ( 

الواجب إيقاع الصلة جيعها ف الوقت . 
م / إل إذا أخرها ليجمع~ها مع غير{ها فإنه يجوز لعذر من : سفر أو مطر أو مرض أو نحوها .

---------------------------
أي يوز تأخيها ف حالة جواز المع لعذر من سفر أو مرض أو نوها ، فيباح له التأخي ، لن وقت الثانية يصي وقتا. لما 

 وهذا الستثناء يشبه أن يكون صوريا. ، لنه إذا جاز المع صار وقت الصلتي وقتا. واحدا. ، ول يقال أخرها عن وقتها
. .بعض العلماء استثن حالة  : وهي إذا كان منشغل2 بشرطها الذي يصله قريبا

مث22ال : إنس22ان انش22ق ث22وبه فص22ار ييط22ه ، فح22ان خ22روج ال22وقت ، ف22إن ص22لى قب22ل أن ييط22ه ص22لى عريان22ا. ، وإن انتظ22ر ح22ت ييط22ه
صلى مستتا.2 ، فقالوا : فهذا تصيله قريب ، فهنا يوز أن يؤخرها عن وقتها .

لك22ن الص22واب أن22ه ل ي22وز أن ي22ؤخر الص22لة مطلق22ا. ، وأن22ه إذا خ22اف خ22روج ال22وقت ص22لى عل22ى حس22ب ح22اله وم22ا عج22ز عن22ه م22ن
واجبات الصلة يسقط عنه ، ولنه لو جاز انتظار الشرط ما صح أن يشرع التيمم .
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م / والفضل� تقديم� الصلة في أول{ وقت{ها .
---------------------------

لقوله تعال ( وسارعوا إل مغفرة من ربكم . . . ) .
ولن ذلك أسرع ف إبراء الذمة .

 يصلي العصر ث يرجع أحدنا إل رحله ف أقصى الدينة والشمس حية ) .ولديث أب برزة : ( كان رسول ال 
متف22222ق علي22222ه يص22222لي الجي ال2222ت ت2222دعونا الول حي ت2222دحض الش2222مس ) ول2222ديث أب ب2222رزة فق2222د ج2222اء ف رواي2222ة : ( ك2222ان الن2222ب 

 : تزول .تدحض
ونقل الجاع على ذلك النووي .

متفق عليه2  يصلي الغرب إذا وجبت ) .  قال : ( كان النب عن جابر 
عليه متفق  فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله ) . ولديث رافع بن خديج : ( كنا نصلي مع النب 

قوسه ويبصر موقعهبالنبل عن : ”معناه أنه يبكر با ف أول وقتها بجرد غروب2 الشمس حت ننصرف ويرمي أحدنا قال النووي 
لبقاء الضوء“ .

م / إل العشاء إذا لم يشق .
---------------------------

أي : إل العشاء بشرط عدم الشقة .
ل2ول أن أش2ق عل2ى«  بالعشاء فخرج عمر فق2ال: رق2د النس2اء والص2بيان. فق22ال رس22ول ال  قال (أعتم النب  لديث ابن عباس

. متفق عليه  )أمت أو على الناس لمرتم بذه الصلة هذه الساعة»
شق على أمت لمرتم بالسواك عند كل صلة، ولخ22رت العش22اء إل ثل22ثألول أن  (  قال: قال رسول ال  وعن زيد بن خالد

داود.  رواه أبو ) الليل
 أي دخل ف العتمة، وهي ظلمة الليل.)أعتم  (قوله
 :السبب ف أن الفضل تأخي العشاء

.  )يزال النسان ف صلة ما انتظر الصلة ول ( أن فيه انتظار للصلة وف الديث
أن تأخيها يوافق هدأة الناس وسكونم وهو أدعى للخشوع . 

 سبب مراعاة النب : لال الناس فيما يتعلق بصلة العشاء 
لتجتنب الشقة على الناس ، خاصة النساء والصبيان .-1
 خشي أن تفرض عليهم ف هذا الوقت فيشق على المة اللتزام بذلك .لنه -2

 ) .فأبردوا بالصلة ، فإن شدة الحرb من فيح جهنمم / وإل الظهر~ في شدة{ الحر لحديث ( إذا اشتد الحر 
---------------------------

إذا (أي : ومن الالت الت يسن تأخي الصلة عن أول وقته2ا ، ص2لة الظه2ر ف ش2دة ال22ر وال22دليل م2ا ذك22ره الؤل2ف م22ن ق2وله 
متفق عليه2 اشتد الر  فأبردوا بالصلة ، فإن شدة الر  من فيح جهنم ) . 

وهذا مذهب جهور العلماء : أنه يستحب البراد .
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 ش22دة حره22ا فيـح جهنـم ] أي أخروه22ا ع22ن ذل22ك ال22وقت وأدخل22وا ب22ا ف وق22ت الب22راد ، وه22ذا الزم22ان ال22ذي يت22بي في22ه انكس22ار ش22دة ال22ر [ [ فابردوا بالصلة ]
وشدة غليانا .

ف22إذا ق22درنا أن الش22مس ف أي22ام” : قال الشيخ ابن عثيمين ،يكون البراد إل قرب وقت العصر فهذا الذي يصل به البراد
“ . تقريبا.]4[يكون البراد إل الساعة  الرابعة والنصف ،  وأن العصر يؤذن الساعة]12[الصيف تزول الساعة 

مــن فيــح جهنـم .فقيـل bأن ف الكلم تش22بيها. ، والعن أن ش22دة ال22ر تش22به ن22اراختلف العلماء في معنى كون شدة الحر : 
 : إن شدة الر فعل. ليست م22ن الش2مس ب2ل م22ن الن2ار ، وه2ذاوقيلجهنم ، وهذا غي صحيح لنه خلف ظاهر الديث ، 

 : إن لش222دة ال222ر س222ببي : س222بب ش222رعي ، وس222بب ط222بيعي ، فالس222ببوقيــلغي ص222حيح ، لن222ه مك222ابرة للح222س والواق222ع ، 
 : ه22و عل22ىوقيـلالط22بيعي م22ن الش22مس ، والس22بب الش22رعي فه22و م22ن ح22ر جهن22م ووهجه22ا ول م22انع م22ن أن ي22تزامن الس22ببان ، 

 : ”هو الصواب ، لنه ظاهر الديث ول مانع من حله على حقيقته“ .قال النوويظاهره ، 
. ظاهر الديث عدم الفرق بي الماعة والنفرد ،وقال أكثر الالكية : الفضل للمنفرد التعجيل

 : ”والق عدم الفرق ، لن التأذي بالر الذي يتسبب عنه ذهاب الشوع يستوي فيه النفرد وغيه“ .قال الشوكاني
ه22و حص22ولفمنهــم مــن قــال : ”اختل22ف ف الس22بب ال22ذي م22ن أجل22ه أم22ر ب22البراد : قــال ابــن رجــب فــي شــرح البخــاري : 

 : ه22و خش22ية الش22قة عل22ى م22ن ب�2ع|22د� م22ن الس22جدومنهم من قالالشوع فيها ، فل فرق بي من يصلي وحده أو ف جاعة ، 
 : هو وقت تنفس جهنم ، فل فرق بي من يصلي وحده أو جاعة“ .ومنهم من قالبشيه ف الر  ، 

ر̀ا م�ر~تـ�̀با م/  ة� و~ج~ب~ ع~ل~ي�ه{ ق~ض~اؤ�ه~ا فـ~و� .و~م~ن� ف~اتـ~ت�ه� ص~ل~
---------------------------

أي : أنه من فاتته صلوات فإنه يب عليه قضاؤها .
 : الفائتة كل عبادة خرجت عن وقتها سواء كانت نفل. كالوتر ، أو فرضا. كالصلوات المس .فاتته

وسي قضاء. لنه فعل العبادة بعد خروج وقتها ، والدليل على أنه يب قضاء الصلة الفائتة : 
 : ( م22ن ن2ام ع22ن ص2لة أو نس2يها فليص22لها إذا ذكره22ا ) واللم للم22ر والم22ر للوج22وب ، ف22دلحديث أنس قال : ق22ال رس22ول ال 

على وجوب البادرة بقضاء الصلة الفائتة . وربا يستدل لذلك بقوله تعال ( وأقم الصلة لذكري ) أي لتذكري .
ولن هذا النسان الذي فاتته العبادة شغلت ذمته با فوجب عليه قضاؤها ، لنا كانت دينا. عليه .

 قضى صلة الفجر حي نام عنها ف السفر .والنب 
”الديثان يدلن على وجوب فعل الصلة إذا فاتت بنوم أو نسيان ، وهو إجاع“  .قال الشوكاني : 

. أن الصلة الفائتة تقضى على صفتها ، لن القضاء يكي الداء
 ) : أي يب أن يقضيها مباشرة من حي أن يتذكرها .فورا̀ وقوله (

للحديث السابق : ( ... فليصلها إذا ذكرها ) ، فهذا يدل على أنا تقضى فور الذكر .
م22ا ال22واب ع22ن ال22ديث ال22ذي في22ه : أن الن22ب فإن قال قائل : ن22ام وأص22حابه ع22ن ص2لة الفج22ر ول يس22تيقظوا إل بع22د طل22وع 

 مباشرة بل قال : ( تولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة ) وف رواية : ( أم22ر بالرت22ال وق22الالشمس ، فلم يصلها 
: فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان ) .
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 : أن هذا ليس فيه دللة على التأخي الستمر ، لن حديث أنس : ( من نام عن صلة ... ) نص صريح ف الوجوبوالجواب
على الفور ، وأما هذا الديث فمحمول2 على التأخي اليسي الذي ل يصي صاحبه مهمل. معرضا. عن القض22اء ، وخاص2ة أن2ه ج2اء

ف الديث بيان السبب ، هو : ( أن هذا مكان حضرنا فيه الشيطان ) .
 )  أي يب قضاء الصلوات2 الفائتة مرتبة .مرتبة ) وقوله

فإذا كان عليه خس صلوات ؛ بدأ بالظهر ، ث العصر ، ث الغرب ، ث العشاء ، ث الفجر .
والدليل على وجوب ذلك : حديث أنس السابق : ( ... فليصلها إذا ذكرها ) فهذا يشمل عي الصلة وكيفية الصلة ، وك22ذلك

يشمل مكان الصلة ، وإذا شل مكانا لزم أن يكون ف موضعها التتيب ، فمثل. الظهر يصلها ما بي الفجر والعصر 
ولديث جابر : ( أن عمر بن الطاب ج2اء ي22وم الن22دق بع22د م2ا غرب22ت الش22مس ، فجع22ل يس22ب كف22ار قري22ش ؛ وق22ال : ي2ا رس22ول

 : وال م2ا ص2ليتها ، ق2ال : فقمن2ا فتوض2أ للص22لة فص22لىال ، ما ك22دت أص22لي العص22ر ح2ت ك22ادت الش22مس تغ22رب ، فق22ال الن22ب 
العصر بعد ما غربت الشمس ، ث صلى بعدها الغرب ) . متفق عليه

 ف المع يمع بي الصلتي ، فيبدأ بالول . ويكن أن يستدل بديث ( صلوا كما رأيتمون أصلي ) .وكان النب 
 ) : أن22ه ل ف22رق بي الع22ذور كالن22ائم والناس22ي ، وغي الع22ذور ،ومن فاتته صلة وجب عليــه قضــاؤها ) وظاهر كلم الصنف

وهو التعمد ، وهذا مذهب2 ج2اهي العلم22اء ؛ أن التعم22د بت2أخي الص2لة ف2إنه يقض2يها لكن2ه آث ( وس22بقت الس2ألة وأن الراج2ح
أنه ل يقضيها ) .

ر~ة{م/  نـ~ه~ا و~بـ~ي�ن~ ا~ل�ح~اض{ ة{ , س~ق~ط~ ا~لتـ�ر�ت{يب� بـ~يـ� ي~ ا~لتـ�ر�ت{يب~ أ~و� ج~ه{ل~ه�, أ~و� خ~اف~ فـ~و�ت~ ا~لص�ل~  .ف~إ{ن� ن~س{
---------------------------

ذكر الصنف الالت الت يسقط فيها وجوب التتيب .
فذكر منها : النسيان .

مثال : كما لو كان على النسان خس صلوات ، يبتدئ من الظهر ، فنسي فبدأ م2ن الفج22ر م2ع أن2ا ه2ي الخية ، فه2ذا ل ب2أس
لنه ناس ، وكذا لو بدأ بالعصر قبل الظهر ناسيا. فإنه يصح لنسيانه .

ط�أ�ن�ا ) لقوله تعال :  ين�ا أ�و� أ�خ� ن�ا إ�ن� ن�س� ذ� .( ر�ب�2ن�ا ل ت2|ؤ�اخ�
الحالة الثانية : الجهل .

مثال : لو أن إنسانا. جاهل. فبدأ بالعصر قبل الظهر ث الغرب ، فهذا ل شيء عليه لنه جاهل .
ط�أ�ن�ا ) وقد قال تعال :  ين�ا أ�و� أ�خ� ن�ا إ�ن� ن�س� ذ� .( ر�ب�2ن�ا ل ت2|ؤ�اخ�
 أنه قال : ( إن ال تاوز عن أمت الطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) رواه ابن ماجهوف الديث عنه 

الحالة الثالثة : أو خاف فوت الصلة .
لعل الصنف يقصد خوف خروج وقت الاضرة .

مثاله : كرجل ذكر فائتة وقد بقي على طلوع الشمس ما ل يتسع لصلة الفائتة والفجر ، فهنا يقدم الاضرة وهي الفجر .
لن ال أمر أن تصلى الاضرة ف وقتها ، فإذا صليت غيها أخرجتها عن وقتها .

ولن22ك إذا ق22دمت الفائت2ة ل تس22تفد ش2يئا. ، ب2ل تض22ررت ، لن22ك إذا ق22دمت الفائت22ة ص22ارت كلت22ا الص22لتي قض22اء ، وأم22ا إذا ب22دأت
بالاضرة ؛ صارت الاضرة أداء ، والثانية قضاء ، وهذا أول .

ر�م/   العورة .و~م{ن� ش�ر�وط{ه~ا س~تـ�
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---------------------------
هذا الشرط الثالث من شروط صحة الصلة ، وهو ست العورة .( أي تغطية العورة ) .

”أجع أهل العلم على فساد صلة من صلى عريانا. وهو قادر على الستتار“  .قال ابن عبد البر : 
د2Í ) قال تعال :   : والزينة المأمور بأخذها عند الصلة قسمان. (ي�ا ب�ن� آد�م� خ|ذ|وا ز�ين�ت�ك|م� ع�ن�د� ك|لÎ م�س�ج�
 وهي ست ما زاد على العورة . وزينة مستحبة : هي ست العورة كما سيأت، زينة واجبة :

 : ( إن كان واسعا. فالتحف به وإن كان ضيقا. فاتزر به ) . متفق عليهوقال 
ث ذكر الصنف شروط الثوب الساتر فقال :

 .ب{ثـ~و�ب� م�ب~اح�م/ 
---------------------------

بشرط أن يكون الثوب الساتر مباحا. ، فل يوز أن يكون مرما. .
والمحرم ينقسم إلى ثلثة أقسام :

كما لو صلى بثوب حرير [ ومن العلوم أن الرير حرام للرجال ] فل تصح صلته .محرم لعينه : 
كمن صلى بثوب مغصوب2 أو مسروق ، فل تصح صلته .محرم لكسبه : 
كمن صلى ف ثوب مسبل .محرم لوصفه : 

 : ( من اشتى ثوبا. بعشرة دراهم وفيه درهم حرام ل يقبل ال له ص22لةوقد جاء ف الديث عن ابن عمر قال : قال رسول ال 
ما دام عليه ) رواه أحد وهو ضعيف

وهذا القول هو الصحيح .وذهب بعض العلماء إل صحة الصلة بالثوب الرم مع الث ، 
لن جهة المر والنهي متلفة .

ر~ة~م/   .ل~ ي~ص{ف� ا~ل�ب~ش�
---------------------------

ه22ذا الش22رط الث22ان للث22وب الس22اتر ، أن ل يص22ف البش22رة ، يعن ل يك22ون رقيق22ا. يص22ف البش22رة ، ف22إن ك22ان رقيق22ا. يص22ف البش22رة م22ن
احرار أو اسوداد ونو ذلك ؛ فإنه ل يصح الست به ، لنه ل يسمى ساترا. .

  ( صنفان من أهل النار ل أرها ... نساء كاسيات عاريات ) قال العلم22اء : ي2دخل ف الكاس2ية العاري2ةولن الديث عن النب 
الت تلبس ثوبا. تكتسي به لكنه عاري ف نفس الوقت لفته لكونه خفيفا. .

ومن الشروط التي لم يذكرها المؤلف :
فإن كان نسا. فإنه ل تصح الصلة به ، ل لعدم الست ، ولكن لنه ل يوز حل النجاسة ف الصلة .أن يكون طاهر̀ا ، 

 ك2ان يص2لي ذات ي2وم بأص2حابه ، فخل22ع نعلي2ه فخل22عوهذا أدلته أدلة اجتناب النجاس2ة ، ومنه2ا ح2ديث أب س2عيد : ( أن الن2ب 
الناس نعالم ، فلما سلم سألم لاذا خلعوا نعالم ، قالوا : رأيناك خلعت نعالك فخلعن22ا نعالن2ا ، فق22ال : إن جبي2ل أت2ان ف22أخبن

أن فيهما قذرا. ) . رواه أبو داود
ه~ه~ام/  ة{ إ{ل� و~ج� ر~ة� ف{ي ا~لص�ل~ ن{ه~ا ع~و� ر~ة� ا~ل�م~ر�أ~ة{ ا~ل�ح�ر�ة{ ا~ل�ب~ال{غ~ة{, ف~ج~م{يع� ب~د~ : ع~و� : م�غ~ل�ظ~ة�, و~ه{ي~ ث~ة� أ~نـ�و~اع� ر~ة� ث~ل~ .و~ال�ع~و�

---------------------------
وعورتها تنقسم إلى ثلثة أقسام :ذكر الؤلف عورة الرأة ف الصلة ، 
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ي22ب عل22ى ال22رأة أن تس22ت ش22عر رأس22ها ف الص22لة إجاع22ا. ، نقل22ه اب22ن قدام22ة ف الغن ، وأن22ه ل22و ظه22ر جي22ع ش22عر رأس22ها فأو̀ل : 
الصلة أنا تعيد هذه الصلة ، وكذلك رقبتها .

 قال : ( ل يقبل ال صلة حائض إل بمار ) . رواه أبو داودلديث عائشة أن النب 
 نفى قبول صلة الرأة إذا صلت مكشوفة ال22رأس إل بم22ار ، وه22ذا ي22دل عل22ى وج2وب س22ت رأس ال2رأة فأن النب وجه الدللة : 

الصلة ، بل على اشتاطه ، وإذا تقرر هذا الكم ف الرأس ففي البطن وغيه من سائر البدن أول .
وأما وجه الرأة الرة ف الصلة ؛ فقد أجع العلماء على جواز كشفه ، ومن حكى الجاع عل22ى ذل22ك اب22ن عب2د ال2ب وش2يخثانيا̀ : 

” ل نعلم فيه خلفا. بي أهل العلم “ .وقال ابن قدامة : السلم ابن تيمية ، 
وأما الكفان والقدمان فقد اختلف العلماء ف حكم ستها ف الصلة على أقوال :

يب ستها ، وهذا الذهب .فقيل : 
لديث : ( الرأة عورة ) .

أن هذا الديث عام يقتضي ست جيع بدن الرأة ، وترك الوجه للحاجة ، ففيما عداه يبقى على الدليل .وجه الدللة : 
ل يب ستها .وقيل : 

وهذا مذهب النفية واختاره ابن تيمية .
 ل يك22ن هن2اك ت22وفر فلع22دم وج22ود دلي22ل ي2وجب ذل22ك ، ولنم2ا م22ن الش2ياء ال22ت يش22ق س2تها ، وم22ن العل22وم أن ف وق22ت الن22ب 

الفاف ول القفازات .
 ) خ22رج ب22ذلك الم22ة ، ف22إن عورت22ا م22ن الس22رة إل الركب22ة ، وه22ذا م22ذهب ج22اهي العلم22اء ، ونق22ل بع22ض العلم22اءالحــرة وق22وله (

”وص22لة الم22ة مكش22وفة ال22رأس ج22ائز ل نعل22م أح22دا. خ22الف ف ه22ذا إل الس22نفقــد قــال ابــن قدامــة : الج22اع عل22ى ذل22ك ، 
البصري“ .

 ) ت222رج غي البالغ222ة ، فه22ذه كله222ا ع22ورة إل ال22رأس والكفي والق222دمي ، فله222ا أن تص222لي ف ثوب22ا دون أن تس222تالبالغــة ) وق222وله
رأسها ما دام أنا ل تبلغ لفهوم حديث عائشة : ( ل يقبل ال صلة حائض إل بمار ) .

ر�, و~ه{ي~ ا~ل�ف~ر�ج~ان{م/ و~م�خ~ف�ف~ة و~ه{ي~ ن{ين~ إ{ل~ى ع~ش� ر~ة� ا{ب�ن{ س~ب�ع{ س{ . : ع~و�
---------------------------

أي : عورة ذكر من سبع إل عشر سنوات ، هي الفرجان ، أي : إذا ست ق2|ب|له ود|ب2|ر�ه فقد أجزأ الست| ، ولو كانت فخذيه بادية .
ب~ة{  م/  اه�م�, م{ن� ا~لس�ر�ة{ إ{ل~ى ا~لر�ك� ر~ة� م{ن� ع~د~ .و~م�تـ~و~س�ط~ة�: و~ه{ي~ ع~و�

---------------------------
الراد بذه العورة من عدا ما مضى وهو الرجل من عشر فما فوق ، فإن عورته من السرة إل الركبة .

وهذا مذهب جهور العلماء : أن العورة الفرجان والفخذ .
واستدلوا بأحاديث فيها مقال لكن يقوي بعضها بعضا. ، وقد صححها ابن حبان والاكم والذهب وابن حجر واللبان .

 عل22ى معم22ر وفخ22ذاه مكش2وفتان ، فق22ال : ي2ا معم22ر غ22ط فخ22ذك ف2إن الفخ22ذكحديث مم22د ب2ن جح2ش ق2ال : ( م22ر  رس22ول ال 
عورة ) . رواه أحد وعلقه البخاري

 وعل22ي  ب2ردة وق2د انكش2ف فخ22ذي فق22ال : غ2ط فخ22ذك ف2إن الفخ22ذ ع2ورة ) . رواه أح2دوعن جرهد ق22ال : ( م2ر  عل22ي  رس22ول ال 
وأبو داود
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وذهب بعض العلماء إل أن الفخذ ليس بعورة .
 كان جالسا. كاشفا. عن فخذه ، فاستأذن أبو بكر فأذن ل2ه وه2و عل22ى ح2اله ، ث اس2تأذن عم2رلديث عائشة : ( أن رسول ال 

فأذن له وهو على حاله ، ث استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه ... ) . رواه مسلم
والجواب عن هذا الدليل : 

أن ه2ذه حكاي2ة فع22ل ل تنته2ض عل22ى معارض2ة الح2اديث القولي2ة الدال2ة عل22ى أن الفخ22ذ ع2ورة ، لن2ا تتض22من إعط22اء حك2مأو̀ل : 
كلي ، وإظهار شرعÍ عام ، فكان العمل2 با أول .

 ”وأدلة القائلي بأنه عورة ؛ قولية من جهة ، وحاضرة من جهة أخ22رى ، وم22ن القواع22د الص2ولية ال22ت تس22اعد عل22ىقال اللباني : 
 والق22ول مق22دم عل22ى الفع22ل لحتم22ال–التجي22ح بي الدل22ة والختي22ار بعي22دا. ع22ن ال22وى ، قاع22دتان :أن الاض22ر مق22دم عل22ى البي22ح 

الصوصية وغيها“ .
 ) ويـدل علـى أنهمـا) ظ22اهره أن الس22رة والركب22ة ليس22ا م22ن الع22ورة ، ب22ل الع22ورة م22ا بينهم22ا ، من السرة إلى الركبة وق22ول الص22نف

 حديث  ( الفخذ عورة ) .ليسا من العورة :
 ،وحديث علي ف قصة حزة لا شرب المر وثل شارف جل علي وطعنهما ... ف الديث أن حزة صعد النظر إل سرة النب 

فدل على أن السرة ليست من العورة .
 : أما صاحبكم فقد غافر ) .وأيضا. جاء ف صحيح مسلم2 ف قصة أب بكر : ( قد جاء وفد رفع ثوبه وأبدى ركبتيه فقال 

وجاء ف حديث : ( ما بي السرة إل الركبة عورة ) .
 ) : ظاهره يدل على أنه ل يب ست أحد العاتقي ، وهذا ه2و الص22حيح خلف2ا. لبع22ضمن السرة إلى الركبة وقول الصنف (

العلماء الذين قالوا : يب على الرجل أن يست أحد العاتقي ف الفرض .
مثال : لو صلى سنة الظهر وقد ست ما بي السرة والركبة ول يست أحد عاتقيه فص22لته ص22حيحة ، وف ف22رض الظه22ر ل22و أن2ه ص22لى

وست ما بي السرة والركبة ول يست أحد عاتقيه فصلته غي صحيحة .
وهذا هو مذهب2 النابلة .

 : ( ل يصلي أحدكم ف الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ) . متفق عليهلديث أب هريرة قال : قال رسول ال 
فيج22ب عل22ى الص22لي ف ص22لة الف22رض أن يس22ت أح22د ع22اتقيه ، وخص22وه ب22الفرض دون النف22ل لن ص22لة النف22ل مبناه22ا عل22ىقالوا : 

التخفيف .
وذهب جهور العلماء إل أنه ل يب ست العاتق ف الصلة .

 قال : ( إن كان ضيقا. فاتزر به ) . متفق عليهواستدلوا بديث جابر أن النب 
ومعن ذلك أن جابر سوف يصلي وعاتقاه مكشوفتان .

وأما حديث أب هريرة : ( ل يصلي أحدكم وليس على عاتقه ... ) فمحمول على الستحباب ، ولنه أبلغ ف الزينة .
وال22راد ب22الثوب ف ق22وله : ( ل يص222لي أح222دكم ف الث222وب الواح22د ... ) الزار ال22ذي يكس22وا أس222فل جس222م النس22ان ، أو ال222رداء

الذي يكسو أعله ، ليس الراد به القميص .
. ل خلف بي العلماء ف جواز كشف الرجل عاتقيه خارج الصلة
 [ وإنا اللف ف الوجوب كما2 سبق ] ل خلف بينهم ف مشروعية ست العاتقي ف الصلة ، وأن ذلك هو الكمل والفضل2 ف حق الصلي

ل~ة{م/  ب~ال� ا~ل�ق{بـ� ت{ق� ه~ا: ا{س� نـ�  .و~م{
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---------------------------
أي ومن شروط الصلة استقبال القبلة ، فل تصح ب2دونه ، وال22راد بالقبل2ة الكعب2ة ، وس2يت قبل2ة ؛ لن الن2اس يس2تقبلونا بوج2وههم

ويؤمونا ويقصدونا ، والدليل على أن استقبال القبلة من شروط الصلة :
د� ال��ر�ام� و�ح�ي�ث| م�ا ك|ن�ت|م� ف�2و�لÔوا و|ج|وه�ك|م� ش�ط�ر�ه| ) قوله تعال :  ه�ك� ش�ط�ر� ال�م�س�ج� .(و�م�ن� ح�ي�ث| خ�ر�ج�ت� ف�2و�لÎ و�ج�

 للمسيء ف صلته : ( إذا قمت إل الصلة فأسبغ الوضوء ث استقبل القبلة فكب ) . متفق عليهوقال 
وأجع السلمون على أن استقبال القبلة من شروط الصلة ، ومن نقل الجاع ابن عبد الب ، والقرطب .

. الكمة من ذلك : أن يتجه النسان ببدنه إل بيت ال ، كما يتجه بقلبه إل ربه ف السماء
. وكانت القبلة أول. إل بيت القدس ، ث نسخت إل الكعبة ، وكان تويل القبلة ف شعبان ف السنة الثانية

ث ذكر الصنف الالت الت يسقط فيها استقبال القبلة :
ه~م/  ز{ ع~نـ� ب~ات{ ب{ال�ع~ج� ق�ط� ج~م{يع� ا~ل�و~اج{ ب~ال{ه~ا, ل{م~ر~ض� أ~و� غ~ي�ر{ه{ س~ق~ط~, ك~م~ا ت~س� ت{ق� ا .ف~إ{ن� ع~ج~ز~ ع~ن� ا{س�

---------------------------
أي : م22ن ال22الت ال22ت يس22قط فيه22ا اس22تقبال القبل22ة إذا ك22ان ع22اجزا. ، مث22ل أن يك22ون مريض22ا. ل يس22تطيع الرك22ة ولي22س عن22ده أح22د

يوجهه إل القبلة ، فهنا يتجه حيث كان وجهه ، ومثله الأسور والصلوب2 إل غي القبلة .
ت�ط�ع�ت|م� ) لق22ول ال تع22ال :  ع�ه�ا ) .ولق22وله تع22ال : (ف�22ات�2ق|وا الل�22ه� م�22ا اس�22  : ( إذا أمرتك22م ب22أمر.ولق22وله (ل ي|ك�ل22Îف| الل�22ه| ن�2ف�س22ا. إ�ل� و|س�22

فأتوا منه ما استطعتم ) ، ولن هذا شرط عجز عنه فسقط .
ث ذكر الصنف الالة الثانية ، لكنه ذكر الدليل الذي يدل عليها فقال :

عليهــا م/ و~ك~ان~ الن�ب{ي� ي�صbل�ي ف{ي الس�ف~ر النافلة~ على راحلتــه حيــث تـوجهت بـه . متفــق عليــه ، وفــي لفـظ� : غيـر أنــه ل يصـلي
.المكتوبة 

---------------------------
المسافر المتنفل على راحلته .أي : ومن الالت الت يسقط فيها استقبال القبلة : 

فل يوز ف الفرض أن يصلي إل غي القبلة .المتنفل : فل يوز للمقيم أن يصلي إل غي القبلة ، المسافر : 
فل يوز للمسافر2 النازل أن يتنفل إل غي القبلة ، فل بد أن يكون مسافرا. ، ويصلي نافلة على راحلته .على راحلته : 

 كما جاء ف حديث الباب الذي ذكره الصنف .والدليل على هذا فعل2 النب 
 كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه ، يومئ برأسه ) . متفق عليهولديث ابن عمر ( أن رسول ال 

 كان يصلي التطوع وهو راكب ف غي القبلة ) . رواه البخاري .وعن جابر : ( أن النب 
متفق عليه  يصلي على راحلته حيث توجهت به ) .  قال : ( رأيت رسول ال وعن عامر بن ربيعة 

زاد البخاري : ( يومئ برأسه - ول يكن يصنعه ف الكتوبة ) .
 : جواز التنفل على الراحلة حيث توجهت به جائز بإجاع السلمي“ .قال النووي”
 أي يص22لي النافل22ة ، والتس22بيح حقيق22ة ف ق22ول : س22بحان ال ، ف22إذا أطل22ق عل22ى  الص22لة( كان يسبح ) قال الحافظ : قوله”

فهو من باب إطلق اسم البعض على الكل“ .
. ( يعل السجود أخفض من الركوع ) : وطريقة الصلة على الراحلة : يومئ برأسه كما ف الديث السابق ، وعند التمذي
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 ”الديث يدل على أن سجود من ص2لى عل2ى الراحل2ة يك2ون أخف22ض م22ن رك2وعه ، ول يلزم2ه وض2ع البه2ة عل22ىقال الشوكاني : 
السرج ، ول يبذل غاية الوسع ف النناء ، بل يفض سجوده بقدار يفتق فيه السجود عن الركوع“ .

كان السر فيما ذكر من جواز التطوع عل22ى الداب2ة ف الس22فر ؛ تص22يل النواف22ل عل22ى العب2ادة وتكثيه22ا تعظيم22ا.قال المباركفوري : ”
لجورهم رحة من ال بم“  .

حت ل ينقطع السافر عن العبادة ، ول التعبد عن السفر .إذ̀ا الحكمة هي : 
 ، وهذا هو الصحيح .وهذه الحاديث الت تدل على جواز ذلك ؛ ظاهرها أنه ل يلزم افتتاح الصلة إل جهة القبلة

وقد ذهب بعض العلماء إل أنه يب استقبال القبلة عند تكبية الحرام .
 ك2ان إذا س2افر ، ف22أراد أن يتط22وع اس22تقبل بن2اقته القبل22ة فك22ب ث ص22لى حي22ث وجه2ه ) . رواه أب2ول22ديث أن22س : ( أن رس22ول ال 

داود
 فهو ممول على الستحباب ، لنه فعل والفعل يدل على الستحباب.– إن صح –وهذا الديث والراجح القول الول ، 

 عل22ى راحلت2ه أطلق22وا أن2ه ك2ان يص22لي بعد أن ذكر حديث أنس : ”وف الديث نظ2ر ، وس2ائر م22ن وص2ف ص2لته قال ابن القيم
عليها قبل أي جهة توجهت به ، ول يستثنوا من ذل22ك تك2بية الح22رام ول غيه22ا ، كع22امر ب2ن ربيع2ة ، وعب2د ال ب2ن عم2ر  وج2ابر ،

وحديثهم أصح من حديث أنس هذا“ .
الديث دليل على استحباب التنفل ، والصحيح من أقوال العلماء أن السافر يصلي جيع النوافل ما عدا راتب22ة الظه22ر والغ22رب

 صلى عام الفتح سنة الضحى . كان يوتر على بعيه ف السفر ، وثبت أنه والعشاء ، فقد ثبت أنه 
 كان ل يدع سنة الفجر ل حضرا. ول سفرا. .وثبت أنه 

.و~م{ن� ش�ر�وط{ه~ا: ا~لنـ�ي�ة� م/ 
---------------------------

 : العزم على فعل العبادة تقربا. إل ال .وشرع̀ا : القصد ، لغةأي : ومن شروط الصلة النية . وهي 
 أن ين22وي فع22ل– : ( إن22ا العم22ال بالني22ات ) ، والنس22ان إذا أراد أن يص22لي ينبغ22ي أن ين22وي : فع22ل الص22لة تقرب22ا إل ال  لق22وله 

  - ونية تعيي هذه الصلة هل هذه فريضة أم نافلة .هذه الصلة تاسيا. بالنب 
والنية تتميز با العبادات ع22ن الع22ادات ، كم2ا تتمي2ز العب22ادات بعض2ها ع22ن بع22ض ، ف2إن العم22ال تتف22ق ف ك2ثي م22ن الحي2ان ف

مظهره22ا فل تتمي22ز إل بالني22ة ، فتتمي22ز ص22لة الظه22ر ع22ن العص22ر ، وراتب22ة الظه22ر ع22ن ص22لة الفج22ر إذا ص22لها منف22ردا. ، ويتمي22ز
القضاء عن الداء ، وحج الفريضة عن النافلة .

. فيجب أن ينوي الصلي عي صلة معينة كالظهر أو العصر ، أو الوتر أو راتبة الفجر
، إذا قط22ع الني22ة ف أثن22اء الص22لة بطل22ت ، مث22ال : كرج22ل ق22ام يتنف22ل ، ث ذك22ر أن ل22ه ش22غل. ، فقط22ع الني22ة ، ف22إن الص22لة تبط22ل

 : ( إنا العمال بالنيات ) وهذا قد نوى القطع فانقطعت. 2لقوله 
: تبط22ل ، لن اس2تمرار الع22زمقيل : إن تردد ف القطع : كأن يسمع قارع22ا. يق22رع الب22اب ف22تدد بي قط22ع الص22لة والس2تمرار فيه22ا

ل تبطل بالتدد ، وذلك لن الصل بقاء النية .وقيل : شرط 
لو انتقل بالنية من فرض إل فرض :مثال : إنسان شرع يص2لي العص22ر ، ث ذك22ر أن2ه ص2لى الظه22ر عل22ى غي وض2وء ، فن2وى أن2ا

الظهر ؛ فل تصح صلة الظهر ول العصر ، فالعصر بطلت لنه قطع النية ، والظهر ل تنعقد لنه ل يبدأ با من أولا .
ع�م/  ة� ف{ي ك�ل� م~و�ض{  .و~ت~ص{ح� ا~لص�ل~
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---------------------------
 : ( أعطي22ت خس22ا. ل يعطه22نأي : الص22ل أن الص22لة تص22ح ف ك22ل موض22ع م22ن الرض ، وي22دل ل22ذلك ح22ديث ج22ابر ف ق22وله 

أحد قبلي ... وجعلت ل الرض مسجدا.2 وطهورا. ) وهذا من خصائص ه22ذه الم22ة ، لن الم22م الس22ابقة ل تص22ح ص2لتم إل ف
مواضع معينة .

لكن هناك مواضع مستثناة ل تصح با ، ذكرها الصنف منها ، قال :
:م/  س� إ{ل�  .ف{ي م~ح~ل� ن~ج{

---------------------------
أي : فل تصح الصلة ف مل ومكان نس ، وقد سبق أن من شروط الصلة طهارة ثوب الصلي وبدنه وبقعته .

والدليل على أن الصلة ل تصح إذا كانت البقعة نسة :
لقوله تعال ( وعهدنا إل إبراهيم وإساعيل أن طهرا بيت للطائفي والعاكفي والركع والسجود2 ) .
 ، فلم222ا قض222ى ب222وله أم222ر الن222ب ول222ديث أن222س ق222ال : ( ج22اء أعراب فب222ال ف طائف222ة م222ن الس222جد فزج222ره الن22اس ، فنه222اهم الن222ب 

الذنوب الدلو الليء بالاء .بذنوب ] بذنوب من ماء فأهريق عليه ) . متفق عليه   [ 
لكن لو حب2س� ف مك2ان ن2س ؛ ف2إن ص2لته ص2حيحة ، لن2ه مك2ره عل22ى الك2ث ف ه2ذا الك2ان ، والك22راه حكم2ه مرف22وع ع2ن

هذه المة .
.م/  أ~و� م~غ�ص�وب�

---------------------------
. ( كل ما أخذ من مالكه قهرا. بغي حق ) .هذا هو الوضع الثان الذي ل تصح الصلة فيه على كلم الؤلف ، وهو الغصوب2 

 أن الصلة ف مكان مغصوب أو ثوب مغصوب صحيحة ، لن تريها لمر خارج عن الص22لة–والراجح - وقد سبقت السألة 
.

بـ~ر~ة� م/  .    أ~و� ف{ي م~ق�
---------------------------

موضع دفن الوتى .والمقبرة : هذا هو الوضع الثالث الذي ل تصح فيه ، وهو القبة ، 
والدلة على عدم صحة الصلة ف القبة :

 : ( لعنة ال على اليهود والنصارى اتذوا قبور أنبيائهم مساجد ) . متفق عليهلديث عائشة قالت : قال رسول ال 
 يقول : ( ل تصلوا إل القبور ول تلسوا عليها ) . رواه مسلم2ولديث أب مرثد الغنوي قال : سعت رسول ال 

فإذا ني عن الصلة إل القبور ؛ فالنهي عن الصلة عندها من باب أول .(  ل تعلوا بيوتكم قبورا )
  ( الرض كلها مسجد2 إل القبة والمام ) . رواه التمذي قال : قال رسول ال وعن أب سعيد الدري 

ه22ي الش22رك ، ف22إن الص22لة ف الق22بة ذريع22ة إل الش22رك ، لن أول ش22رك ح22دث ف :الكم22ة م22ن النه22ي ع22ن الص22لة ف الق22بة 
العال سببه تعظيم الصالي والغلو فيهم ، وكونه يصلي ف القابر ف22إن ذل22ك ي2ؤدي إل الغل22و ف ه2ؤلء الص22الي فيك22ون ذريع22ة
إل الش22رك ، وم22ا ذه22ب إلي22ه بع22ض العلم22اء إل أن العل22ة ه22ي النجاس22ة رب22ا تنب22ش القب22ور وي22رج منه22ا ص22ديد الم22وات فينج22س

 لمور :التاب ، فهذه علة ضعيفة ،
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 ن22ى ع22ن الص22لة إل القب22ور ، وه22ذا ي22دل عل22ى أن العل22ة تتعل22ق بش22ية تعظي22مأن الن22ب ثانيــا̀ : أن الص22ل ع22دم النب22ش ، أو̀ل : 
 على الرأة الت ك22انت تق22م ف الس22جد ، وه22ذا ي22دل عل22ى أن العل22ةأن صلة النازة توز ف القبة ، كما صلى ثالثا̀ : القبورين .

ليست بنجاسة الرض .
. ل فرق ف ذلك بي صلة الفرض والنفل
، ذهب بعض العلماء إل أنه إذا دفن فيه قب أو قبان أن هذا جائز ول ب2أس ، والص2حيح أن2ه ل ي2وز ول2و دف22ن في2ه ق2ب واح2د

لن العلة هي خشية الوقوع ف الشرك .
. أ~و� ح~م�ام�م/ 

---------------------------
ه22و موض22ع الغتس22ال بال22اء ال22ار ، ث قي22ل لوض22عالحمام : ه22ذا ه22و الوض22ع الراب22ع ال22ذي ل تص22ح الص22لة في22ه ، وه22و الم22ام ، و

الغتسال بأي ماء كان .
 : ( الرض كلها مسجد2 إل القبة والمام ) . رواه التمذيوالدليل حديث أب سعيد قال : قال رسول ال 

 : لنه مأوى الشياطي ،وفيه تكشف العورات .وقيل : لنه مظنة النجاسة ، قيل : والعلة
 . ويقاس على المام الكنيف ، بل هو أول ، وكذا دورات الياه ، لنا مأوى للشياطي

.أ~و� أ~ع�ط~ان{ إ{ب{ل� م/ 
---------------------------

ه2ي مباركه2ا وم2ا تقي22م في2ه وت2أوي هذا هو الوضع الامس من الواضع الت ل تصح الص2لة في2ه ، وه2و أعط22ان الب22ل ج2ع ع�ط�22ن :
إليه .والدليل على ذلك :

 : أصلي ف مبارك البل ؟ قال : ل ) . رواه مسلمحديث جابر بن سرة : ( أن رجل. سأل رسول ال 
 : ( ل تصلوا ف مبارك البل فإنا خلقت من الشياطي ) . رواه أبو داودولديث الباء قال : قال رسول ال 

وهذا هو الذهب ، وذهب المهور إل الكراهة ، والراجح القول الول .
لنجاستها ، لكن هذا ليس بصحيح ، لن الراجح أن أبوال وألبان البل طاهرة . :قيل : الكمة من النهي عن ذلك

لنا خلقت من الشياطي ، وهذا الصحيح ، لنه هو الذي ورد به النص . وقيل : لنا ربا تنفر وتشغله ،وقيل : 

ة{ ف~ة{ ا~لص�ل~ ب~اب� ص{
 : ( صلوا يصلي ، فقد جاء ف البخاري عن مالك بن الويرث قال : قال رسول ال ينبغي للمسلم2 أن يصلي كما كان النب 

 ، وأنه ينبغي أن نصلي مثل ما كان يصلي ف الفعال2 والق22وال .وق22د بي 2كما رأيتمون أصلي ) فالديث دليل على القتداء به 
قال المصنف : صفة الصلة للمة بالقول ، وبالفعل ، 2النب 
ه~ا ب{س~ك{ين~ة� و~و~ق~ار�م/  ت~ح~ب� أ~ن� ي~أ�ت{ي~ إ{ل~يـ�  .ي�س�

17



---------------------------
ف اليئة ؛ كغ222ض البص222ر ، وخف222ضوالوقــار ] الت222أن ف الرك222ات واجتن222اب العب222ث [ الســكينة ] [ أي يس222ن أن ي222ذهب إل الص22لة بس22كينة ووق22ار 

الصوت ، وعدم اللتفات .
 : ( إذا سعتم القامة فامشوا إل الص22لة ، وعليك22م بالس22كينة والوق22ار ، ول تس22رعوا ، قال : قال رسول ال لديث أب هريرة 

فما أدركتم فصلوا2 ، وما فاتكم فأتوا ) . متفق عليه
ج22اء ف رواي22ة مس22لم : ( ف22إن أح22دكم إذا ك22ان يعم22د إل ص22لة فه22و ف ص22لة ) أي أن22ه ف حك22موالحكمة في عــدم الســراع : 

الصلي .
ف ال2ديث النه2ي ع22ن الس22راع ، وه2و ع2ام ف جي22ع الح22وال ، ول ف2رق بي أن ي2اف ف22وات تك2بية الح22رام أو ف22وات ركع2ة أو

ف22وات الماع22ة بالكلي22ة أو ي22اف ش22يئا. م22ن ذل22ك ، كم22ا أن22ه ل ف22رق بي المع22ة وغيه22ا ، لن النص22وص عام22ة ول تس22تثن حال22ة
واحدة .

ــح� ل{ــي أ~بـ�و~اب~م/  ت~ ــي ذ�ن�ــوب{ي و~افـ� ــر� ل{ ــم� ا{غ�ف{ ــه{, ا~لل�ه� ــول{ ا~لل� ــى ر~س� م� ع~ل~ ة� و~الس�ــل~ ــه{, و~الص�ــل~ م{ ا~لل� ــ : ب{اس� د~ ق~ــال~ ج{ ل~ ا~ل�م~س�ــ ف~ــإ{ذ~ا د~خ~ــ
م~ت{ك~  .ر~ح�

---------------------------
 دعاء لكنه ضعيف .– رحه ال –أي : يسن عند دخول السجد أن يقول الدعاء الوارد ف ذلك ، وقد ذكر الصنف 

 : ( إذا دخ22ل أح22دكم الس22جد فليق22ل: الله22م افت22ح لوالص22حيح ال22وارد : ه22و م22ا رواه مس22لم ع22ن أب حي22د ق22ال: ق22ال رس22ول ال 
أبواب رحتك، وإذا خرج فليقل : اللهم إن أسألك من فضلك2 ) .وعند أب داود : ( فليسلم على النب ) .

 كان إذا دخل السجد قال : أعوذ بال العظيم وبوجهه الكري وسلطانه القدي من الشيطانوعن عبد ال بن عمر : ( أن النب 
الرجيم ) . رواه أبو داود ، وأما الديث الذي ذكره الؤلف فهو ضعيف رواه أبو داود وغيه .

. هذا الدعاء سنة
د{ . ن~ى ل{د{خ�و�ل{ الم~س�ج{ ل~ه� الي�م� م/ و~يـ�ق~د�م� ر{ج�

---------------------------
وقد سبقت القاعدة : ( أن ما كان من باب التكري يكون باليمي ، وما كان ضد ذلك يبدأ به بالشمال .

 يعجبه التيمن ف تنعله وترجله وطهوره وف شأنه كله ) . متفق عليهلديث عائشة قالت : ( كان رسول ال 
 ق222ال : ( م222ن الس222نة إذا دخل222ت الس222جد أن تب222دأ برجل222ك اليمي ، وإذا خرج222ت أن تب222دأ برجل222ك اليس222رى ) . رواهوع222ن أن222س 

الاكم

ن�ه� . ر~ى ل{لخ�ر�و�ج{ م{ و~الي�س�
---------------------------

للقاعدة السابقة .
ت~ح� ل{ي أ~بـ�و~اب~ ف~ض�ل{ك~ “ . ر إ{ل� أ~ن�ه� يـ~ق�و�ل� ” و~افـ� ا الذ�ك� م/ و~يـ~ق�و�ل� ه~ذ~

---------------------------
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أي : أنه عند خروجه من السجد يقول ( اللهم إن أسألك من فضلك ) .
 : الس22ر ف تص22يص الرح22ة بال22دخول ؛ والفض22ل ب22الروج : أن ال22داخل مش22تغل بتحص22يل الث22واب والق22رب إلقال الشوكاني”

جنته ، وأما الارج فساع ف تصيل الرزق اللل“ .
".م/  بـ~ر� : "ا~لل�ه� أ~ك� ة{ ق~ال~ ف~إ{ذ~ا ق~ام~ إ{ل~ى ا~لص�ل~

---------------------------
أي : أن الصلي يبدأ صلته بتكبية الحرام : ال أكب .

أي قليل. .هنيهة ]  .[  إذا كب ف الصلة سكت هنيهة ) . متفق عليه  قال : ( كان النب لديث أب هريرة 

 للمسيء ف صلته : ( إذا قمت إل الصلة فكب ) . متفق عليهوهي ركن من أركان الصلة .لقوله 
 : ( مفتاح الصلة الطهور ، وتريها التكبي ) . رواه التمذي  قال : قال ولديث علي 

 : فيه أنه لبد من قول ال أكب فل يزئ غيها .ال أكبر قوله ،
لن ألفاظ الذكر توقيفية ، ي|توقف فيها على ما ورد به النص ول يوز إبدالا بغيها .

 قال : ( ل يقبل ال صلة امرئ حت يضع الوضوء مواضعه ث يستقبل القبلة فيق22ول : ( الوقد جاء ف حديث رفاعة أن النب 
 يفتتح صلته ب2 ( ال أكب ) ول ينقل عنه عدول عن ذلك حت فارق الدنيا ، وهذا يدل على أنه ل يوز الع22دلأكب ) ، وكان 

عنه .
 ، استحض22ار الص22لي عظمت22ه م22ن تي22أ ل22دمته والوق22وفقال القاضي عياض : الكمة من افتتاح الصلة بذا هو تعظيم ال”

بي يديه ، ليمتلئ هيبة فيحضر قلبه ويشع ول يغيب “ .
ع~:م/  م~ة{ أ�ذ�نـ~ي�ــه{, ف{ــي أ~ر�بـ~ع~ــة{ م~و~اض{ــ و{ م~ن�ك{بـ~ي�ــه{, أ~و� إ{ل~ــى ش~ــح� ذ� ي�ه{ إ{ل~ــى ح~ــ ر~ام{ و~يـ~ر�ف~ــع�  ي~ــد~ ب{يــر~ة{ ا~ل�{ح�ــ  ، و~ع{ن�ــد~و~ع{ن�ــد~ ا~لر�ك�ــوع{ ، ع{ن�ــد~ ت~ك�

ن�ه� ، و~ع{ن�د~ الق{ي~ام{ م{ن~ الت�ش~ه�د{ ال~ول{ ، ك~م~ا ص~حت ب{ذ~ل{ك~ ال~ح~اد{يث� ع~ن{ الن�ب{ي  .  الر�ف�ع{ م{
---------------------------

أي : يسن للمصلي إذا أراد الصلة أن يرفع يديه ، ويكون رفعها إما إل حذو منكبيه ، أو إل فروع أذنيه .
هو متمع عظم العضد والكتف .والمنكب : مقابله2 ، فمعن حذو منكبيه : مقابلهما ، حذو الشيء : 

ويرفعها ف أربعة مواضع ، وهي ما ذكرها الؤلف :
عند تكبية الحرام ، وعند الركوع ، وعند الرفع منه ، وعند القيام من التشهد الول .

 ك22ان يرف22ع ي22ديه ح22ذو منك22بيه إذا افتت22ح الص22لة ، وإذا ك22ب للرك22وع ، وإذا رف22ع رأس22ه م22نوال22دليل ح22ديث اب22ن عم22ر : ( أن الن22ب 
الركوع ) . متفق عليه

وجاء عند مسلم من حديث مالك بن حويرث نو حديث ابن عمر ، لكن قال : ( ... إل فروع إذنيه ... ) .
وأما الوضع الرابع [ وهو عند القيام من التشهد ] فدليله : 

 إذا دخل ف الصلة كب ورفع يديه ... وإذا قام من الركع22تي رف2ع ي2ديه ، ورف22ع اب22ن عم22ر ذل22ك إلحديث ابن عمر : ( أنه كان 
 ) . رواه البخاري النب 
. وترفع اليدي إما إل حذو النكبي لديث ابن عمر السابق ، أو إل فروع أذنيه كما ف حديث مالك بن الويرث السابق

فالفضل للمصلي أن يفعل هذه مرة وهذه مرة ، لن السنة إذا وردت على وجوه متنوعة فالفض22ل أن تفع22ل ه2ذه م2رة وه2ذه م2رة ،
 .اتباعا. للسنة ، وحضورا. للقلب2 ، وإحياء السنة ، وتأسيا. بالنب لفوائد : 
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. وهذا الكم عام للرجال والنساء ، لعدم الدليل على تصيصه بالرجل
إذا ل يتمك222ن م222ن رف222ع كلت222ا ي222ديه ؛ ف222إنه يرف222ع إح222دى الي222دين ول222و ك222انت إح222دى ي222ديه مريض222ة أو ن222و ذل222ك ف222إنه يرف222ع الي222د

السليمة ، وكذلك إذا ل يتمكن إل من بعض الرفع ؛ فإنه يأت به إذا كان ل يستطيع أن يرفع إل حذو منكبيه .
 : إعظاما. ل ، واتباعا. للرس22ول قيل : الكمة من رفع اليدين ،  : ه22و إش22ارة إل ط22رح أم22وروقيل : اس22تكانة وانقي22اد ، وقيل

الدنيا والقبال بالكلية على صلته ومناجاته ربه .
ر~ىم/  ن~ى ع~ل~ى ا~ل�ي�س� ه� ا~ل�ي�م�  .و~ي~ض~ع� ي~د~

---------------------------
أي : أن السنة أن يضع الصلي يده اليمن على اليسرى ف الصلة ول يرسلهما ، وهذا مذهب2 جاهي العلماء .

 رفع يديه حي دخل ف الصلة وكب ، ث التحف ثوبه ، ث وض2ع اليمن عل2ى  اليس22رى )لديث وائل بن حجر ( أنه رأى النب 
. رواه مسلم2 .

. رواه البخاريولديث هلب2 الطائي قال : ( كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمن على ذراعه اليسرى ف الصلة ) 

. وقد ذهب بعض العلماء إل أن السنة هو الرسال ، لكنه قول ضعيف
 : ولها صفتان :ل يذكر الؤلف صفة وضع اليدين

أن يضع اليد اليمن على الكف اليسرى ورسغها وساعدها .الولى : 
 حي دخ22ل ف الص22لة وك22ب ... ث وض22ع ي22ده اليمن عل22ى كف22ه اليس22رى والرس22غل22ديث وائل ب22ن حج22ر : ( أن22ه رأى رس22ول ال 

مفصل2 الكف عن الساعد .الرسغ : والساعد ) . رواه أبو داود 
أن يقبض اليمن على كوع اليسرى .الصفة الثانية : 

 إذا كان قائما. ف الصلة قبض بيمينه على شاله ) . رواه أبو داود لديث وائل قال : ( رأيت النب 
مفصل الكف عن الذراع [ الذي يلي البام ] ، فهنا صفتان : قبض ، ووضع .الكوع : 

ر{ه{م/  تـ~ه~ا, أ~و� ع~ل~ى ص~د�  .فـ~و�ق~ س�ر�ت{ه{, أ~و� ت~ح�
---------------------------

الصنف رحه ال جعل المر بالختيار ، فإن شاء الصلي جعل ي2ديه عل22ى س2رته ، وإن ش2اء تته2ا ، وإن ش2اء عل22ى ص2دره ، فه2و
 هو قول الوزاعي وابن النذر .– وهو أن الصلي مي –مي ، وهذا القول الذي ذكر الصنف 

 ف ذلك شيء ، فهو مي“ .”ل يثبت عن النب قال ابن المنذر : 
وذهب بعض العلماء إل أنه يضعها تت سرته ، وهذا الذهب .

لقول علي : ( من السنة وضع الكف على الكف تت السرة ) . رواه أبو داود وهو ضعيف 
وذهب بعض العلماء إل أنه يضعها على صدره ، وهو قول إسحاق وجاعة .

 فوض22ع ي22ده اليمن عل22ى ي22ده اليس22رى عل22ى ص22دره ) . رواه اب22ن خزي22ة ، وه22ذال22ديث وائل ب22ن حج22ر ق22ال : ( ص22ليت م22ع الن22ب 
”ول شيء ف الباب أصح من حديث وائل الذكور“.قال الشوكاني: الديث فيه ضعف؛ لكن له شواهد يتقوى با، 

وهذا القول أرجح .
 ”ق222ال العلم222اء : الكم222ة م222ن ه222ذه اليئة أن222ا ص222فة الس222ائل ال222ذليل ، وه222و أمن222عالحكمــة مــن هــذه الصــفة : قــال ابــن حجــر :

للعبث ، وأقرب للخشوع“ .
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: م/  ر�ك~ (و~يـ~ق�ول� , و~ل~ إ{ل~ــه~ غ~يـ� , و~تـ~ع~ــال~ى ج~ـد�ك~ م�ك~ , و~تـ~ب~ار~ك~ ا{س�ــ د{ك~ ت~اح~ات{ ا~ل�ـو~ار{د~ة{) س�ب�ح~ان~ك~ ا~لل�ه�م� و~ب{ح~م� ت{ف� س�ــ ن� ا~ل{ ر~ه� م{ــ  أ~و� غ~يـ�
) .  ع~ن� ا~لن�ب{ي� 

---------------------------
 .أي : ث بعد ذلك يستفتح الصلة بأحد أدعية الستفتاح  الت وردت عن النب 

 ( سبحانك ال وبمدك وتبارك .... ) .– رحه ال – : ما ذكره الصنف فمنها
ان� ر�س|22ول| ا�لل�22ه� ( ق�22ال� :  أ�ب�22 ه|ر�ي�2ر�ة� ح22ديثومنهــا :  ة� س�22ك�ت� ه|ن�2ي 2 ك�22 ب�2ر� ل�لص�22ل� ة. , ق�2ب�22ل�ه� إ�ذ�ا ك� أ�ل�ت|ه| , ف�2ق�22ال� :ل�ه�22 ر�أ� , ف�س�22  أ�ن� ي�2ق�22

�ب�2ي�22ض| ا ي2|ن�2ق�22ى ا�لث�2و�ب| ا�ل� ر�ق� و�ال�م�غ�ر�ب� , ا�لل�ه|22م� نقÎن�22 م�22ن� خ�ط�اي�22اي� ك�م�22 � ا�ل�م�ش� ا ب�اع�د�ت� ب�2ي� � خ�ط�اي�اي� ك�م� "أ�ق|ول| : ا�لل�ه|م� ب�اع�د� ب�2ي�ن� و�ب�2ي�
ل�ن� م�ن� خ�ط�اي�اي� ب�ال�م�اء� و�الث�2ل�ج� و�ال�ب�2ر�د�  م|ت�2ف�قÛ ع�ل�ي�ه�      )م�ن� ا�لد�ن�س� , ا�لل�ه|م� ا�غ�س�

 : ال أك2222ب ك2222بيا. والم2222د ل ك2222ثيا. وس2222بحان ال بك2222رة وأص2222يل. ) ، اس2222تفتح ب2222ه رج2222ل م2222ن الص2222حابة ، فق2222ال الن2222ب ومنهـــا : ( 
( عجبت لا فتحت لا أبواب السماء ) رواه مسلم2 .

 : ( لق22د رأي22ت اثن عش22ر ملك22ا. يبت22درونا أيه22م : ( الم22د ل ح22دا. ك22ثيا. طيب22ا. مبارك22ا. في22ه ) ، اس22تفتح ب22ه رج22ل آخ22ر فق22ال ومنها
يرفعها ) رواه مسلم .

ه�2 ع�ل�ىÎ ب�ن� أ�ب� ط�ال�بÍ ع�ن� ر�س|ول� الل�2ه�  : حديثومنها ت| و�ج� ان� إ�ذ�ا ق�22ام� إ�ل�22 الص�2ل�ة� ق�22ال� « و�ج�ه�2 ي� أ�ن�2ه| ك�2
 ف�ط�22ر� الس�22م�و�ات�يي� ل�ل�22ذ�

ر�ك�ي� إ�ن� ص�ل�ت� ن�يفا. و�م�ا أ�ن�ا م�ن� ال�م|ش� ل�ك� أ|م�ر�ت| و�أ�ن�22ا م�22ن�ت�ي� و�م��ات�ي� و�م��ي�اي و�ن|س|ك�ت�و�ال�ر�ض� ح�  ل�ل ه� ر�بÎ ال�ع�ال�م�ي� ل� ش�ر�يك� ل�ه| و�ب�ذ�
ل�م�ي� الل�ه|م� أ�ن�ت� ال�م�ل�ك| ل� إ�ل�ه� إ�ل� أ�ن�ت� . أ�ن�ت� ر�بÎ و�أ�ن�ا ع�ب�د|ك� ظ�ل�م�ت| ن�2ف�س� ن�ب�يال�م|س�  ج��يع2ا. إ�ن�2ه|ب� ذ|ن|22وب�ل� ف�اغ�ف�ر� ل�ب� و�اع�ت�2ر�ف�ت| ب�ذ�

د�ن� يÎئ�2ه�ا إ�ل�ن�ل� ي�2غ�ف�ر| الذÔن|وب� إ�ل� أ�ن�ت� و�اه� ر�ف| ع�ن22Î س�22 يÎئ�2ه�ا ل� ي�ص�22 ر�ف� ع�ن22Î س�2 ن�ه�ا إ�ل� أ�ن�22ت� و�اص�2 س�22 د�ى ل�ح� ل�ق� ل� ي�2ه� س�ن� ال�خ�  ل�ح�
ي�ك� و�ال��ي�2ر| ك|ل22Ôه| ف�22 ع�د� ت�2غ�ف�ر|ك� و�أ�ت|22وب| إ�ل�ي�22ك� ف�أ�ن�22ت� ل�ب�2ي�22ك� و�س�22 رÔ ل�ي�22س� إ�ل�ي�22ك� أ�ن�22ا ب�22ك� و�إ�ل�ي�22ك� ت�2ب�22ار�ك�ت� و�ت�2ع�22ال�ي�ت� أ�س�22 ي�ك� و�الش�22 ) رواه ي�22د�

مسلم .
 : اختلف العلماء في أفضلها

فاختار بعض العلماء دعاء : ( سبحانك اللهم ... ) .
 : ”أما أنا فأذهب إل ما روي عن عمر  [ سبحانك اللهم وبمدك ... ]، ولو أن رجل. استفتح ببع22ض م22ا روي ع22نقال أحمد

 : ”وإنا اختار المام أحد هذا لعشرة أوجه :قال ابن القيم من الستفتاح لكان حسنا.“ ، النب 
 : اشتماله على أفضل الكلم بعد القرآن ، وأفضل الكلم بعد الق22رآن : س22بحان الومنها : جهر عمر به يعلمه الصحابة ، منها

 : أنه استفتاح أخلص للثناء على ال ، وغيه متضمن لل22دعاء ، والثن2اء أفض22ل م22نومنهاوالمد ل ، ول إله إل ال ، وال أكب ، 
الدعاء .

 أول باليث22ار والختي22ار ، ول يف22ى أن م22ا ص22ح ع22ن الن22ب قــال الشــوكاني : : دع22اء : الله22م باع22د بين وبي خطاي22اي ، وقيــل
وأصح ما روي ف الستفتاح حديث أب هريرة ث حديث علي.

 :وفي ذلك فوائدواختار شيخ السلم أن العبادة إذا وردت على وجوه متنوعة فالفضل2 تفعل هذه مرة وهذه مرة ، 
 .اتباعا. للسنة ، وحضورا. للقلب2 ، وإحياء السنة ، وتأسيا. بالنب 

. ( من السنن الفعلية ) أن دعاء الستفتاح يكون بي التكبي والقراءة .أن دعاء الستفتاح سنة لذه الحاديث
. أن دعاء الستفتاح يكون ف الفرض والنفل ، ويكون ف الركعة الول فقط
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 .ث�م� يـ~تـ~ع~و�ذ�م/ 
---------------------------

أي : يسن أن يقول بعد دعاء الستفتاح ( أعوذ بال من الشيطان الرجيم ) .
) وجهور العلماء على أنا سنة ، لقوله تعال :  يم� ت�ع�ذ� ب�الل�ه� م�ن� الش�ي�ط�ان� الر�ج� .(ف�إ�ذ�ا ق�2ر�أ�ت� ال�ق|ر�آن� ف�اس�

الش22يطان ف لغ22ة الع22ربالشيطان ] أي أس22تجي بن22اب ال م22ن الش22يطان الرجي22م أن يض22رن ف دين أو دني22اي  [ [ أعوذ بال ] 
مشتق من ش�ط|ن� إذا ب�2ع|د� فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر ، وبعيد بفسقه عن كل خي .

 ، .يسر الستعاذة ول يهر با ل أعلم2 فيه خلفا.“ .قال في المغني : يقولا الصلي سرا”
واختلف العلماء هل يستعيذ كل ركعة أم يكفي في الركعة الولى :

ت�ع�ذ� ب�الل�ه�يستعيذ ف كل ركعة ، لعموم قوله تعال : فقيل :   ) .(ف�إ�ذ�ا ق�2ر�أ�ت�2 ال�ق|ر�آن� ف�اس�
يكفي أن يستعيذ ف الركعة الول .وقيل : 

ن� ه��22ز�ه� أعوذ بال من الشيطان الرجيم ، وهذه أكثر ما ورد ، للستعاذة صيغ : يم� , م�22 أ�ع|وذ| ب�ا�لل�ه� ا�لس�م�يع� ا�ل�ع�ل�يم� م�ن� ا�لش�ي�ط�ان� ا�لر�ج�
ث�ه� ه� , و�ن�2ف�  : ه22و الك22ب ، لن الش22يطان ينف22خ النس22ان ح22تونفخه : ه22و الص22رع والن22ون ال22ذي يص22يب النس22ان ، همزه ، , و�ن�2ف�خ�

 : هو الشعر ، وقيل هو السحر2 .ونفثهيتكب .

م{ل�م/   .و~يـ�ب~س�
---------------------------

أي : وبعد أن يستعيذ يسن أن يبسمل يقول : [ بسم ال الرحن الرحيم ] ، وهذا قول جهور العلماء .
ل22ديث أب هري22رة : ( أن22ه ص22لى فق22رأ بس22م ال الرح22ن الرحي22م ح22ت بل22غ : ول الض22الي ، ح22ت إذا أت الص22لة ق22ال : إن لش22بهكم

صلة برسول ال ) . رواه النسائي 
. والفضل أن يسر با

 وم22ن بع22دهم م22ن الت22ابعي ، وه22و م22ذهب أب حنيف22ة”وعلي22ه العم22ل عن22د أك22ثر أه22ل العل22م م22ن أص22حاب الن22ب قــال الترمــذي : 
وأحد“ .

 وأب بك22ر وعم22ر وعثم22ان فك22انوا يس22تفتحون الص22لة بالم22د ل رب الع22الي ) . متف22قل22ديث أن22س : ( أن22ه ص22لى خل22ف الن22ب 
عليه وف رواية : ( يسرون ببسم ال الرحن الرحيم ) .

 يستفتح الصلة بالتكبي والقراءة المد ل رب العالي ) . رواه مسلمولديث عائشة قالت : ( كان رسول ال 
ول22ديث اب22ن عب22د ال ب22ن مغف22ل ق22ال ( س22عن أب وأن22ا أق22ول : بس22م ال الرح22ن الرحي22م ، فق22ال : ي22ا بن إي22اك وال22دث ف ال22دين ،

 وأب بكر وعمر فلم يكونوا يهرون ببسم ال الرحن الرحيم ) . رواه التمذي فإن صليت خلف رسول ال 
 يتعوذ جهرا. ، ول يقل أحد من أهل العلم بشروعية التعوذ جهرا. .ولن البسملة تقاس على التعوذ، ول يثبت أنه كان 

وذهب بعض العلماء وهو مذهب الشافعية أنه يهر با .
ل2ديث أب هري2رة ال2ذي س2بق ، وفي2ه : ( أن2ه ص2لى فق22رأ : بس2م ال الرح2ن الرحي22م ... ح2ت بل22غ : ول الض2الي ، ق22ال : آمي ، ث

 ) . رواه النسائيقال : إن لشبهكم صلة برسول ال 
 يهر ببسم ال الرحن الرحيم ) رواه الدار قطن وهو ضعيف ولديث ابن عباس قال : ( كان رسول ال 

22



 يه22ر ببس22م ال الرح22ن الرحي22م ت22ارة ويفيه22ا ”وك22ان قال ابن القيم :لكن لو جهر أحيانا. فل بأس ، ولذلك والراجح الول ، 
أك22ثر م22ا يه22ر ب22ا ، ول ري22ب أن22ه ل يك22ن يه22ر ب22ا دائم22ا. ف ك22ل ي22وم خ22س م22رات أب22دا. حض22را. وس22فرا. ويف22ى ذل22ك عل22ى خلف22ائه

الراشدين وعلى جهور أصحابه وأهل بلده ف العصار الفاضلة ، هذا من أمل الال“ .
 .و~يـ~ق�ر~أ� ا~ل�ف~ات{ح~ة~م/ 

---------------------------
 : ( ل صلة لن ل يقرأ بفاتة الكتاب ) . متفق عليهأي : وبعد ذلك يقرأ سورة الفاتة ، وهي ركن من أركان الصلة ، لقوله 

. وسيت الفاتة بذا السم لنه افتتح با القرآن العظيم ، ولنه يفتتح با الصلة
. وسيأتينا أن الراجح أنا ركن ف حق المام والأموم والنفرد ف الصلة الهرية والسرية
. ن� جهرا. ف الهرية ، فيقول : آمي بعد الفاتةÎيسن أن ي2|ؤ�م

 : ( إذا أم222ن الم222ام ف22أمنوا ف22إنه م222ن واف222ق ت22أمينه ت22أمي اللئك22ة غف22ر ل22ه م22ا تق22دم م22نل22ديث أب هري22رة ق22ال : ق22ال رس22ول ال 
ذنبه ) . متفق عليه

فالمام يقولا بعد قوله: ول الضالي، وكذا النفرد، وكذلك الأموم يقولا بعد قول المام: ول الضالي، وهذا هو الصحيح ل22ديث
: ( إذا قال المام: ول الضالي، فقولوا: آمي فإنه من وافق تأمينه ... ) . أب هريرة قال: قال رسول ال 

ذهب بعض العلماء إل وجوبه ، وهو قول ابن حزم للمر به ( إذا أمن فأمنوا ) ، وذهب المهور إل أنه سنة وهذا هو
 : ( إذا أم22ن الم22ام ف22أمنوا ) فالم22ام ل ي2رد علي2ه أم2ر ، وإذا ك2ان ذل22ك ل ي22ب عل2ى الم22ام ف2إنه ل ي22ب عل2ىالصحيح ، لق2وله 

الأموم ، ولن التأمي خارج عن الفاتة ، فليس هو من الفاتة .
ث{ي�ة{ س�ور~̀ةم/  �ول~يـ~ي�ن{ م{ن� ا~لر�ب~اع{ي�ة{ و~الث�ل~ ع~تـ~ي�ن{ ا~ل�  .و~يـ~ق�ر~أ� م~ع~ه~ا, ف{ي ا~لر�ك�

---------------------------
أي : يسن أن يقرأ مع الفاتة سورة ف الركعتي الوليي من كل صلة .

 يق2222رأ ف الركع2222تي الوليي م2222ن ص2222لة الظه2222ر بفات2222ة وس2222ورة يط2222ول الول ويقص2222رل2222ديث أب قت2222ادة ق2222ال : ( ك2222ان رس2222ول ال 
الثانية ) . متفق عليه
”ل نعلم خلفا. أنه يسن قراءة سورة مع الفاتة ف الركعتي الوليي من كل صلة“ .قال في المغني : 

 ) فيه أن يستحب أن تكون السورة كاملة ، وقد كره بعض العلماء قراءة مقدار من سورة طويلة .سورة قوله (
.( ف�اق�2ر�أ|وا م�ا ت�2ي�س�ر� م�ن� ال�ق|ر�آن� ) والصحيح أنه ل بأس بذلك ، لعموم قوله تعال : 

 للمسيء ف صلته : ( ث اقرأ ما تيسر معك2 من القرآن ) .وقال 
ن�2ا و�م�2ا ك2ان يق22رأ ف راتب2ة الفج22ر ف الركع2ة الول  : ( أن رس2ول ال م2ا رواه مس22لم ع22ن أب هري22رة  (ق|ول|22وا آم�ن�2ا ب�2الل�ه� و�م�2ا أ|ن�2ز�ل� إ�ل�ي�2

ل� ال�ك�ت�اب� ت�2ع�... البقرة ) وف الركعة الثانية أ|ن�ز�ل� إ�ل� إ�ب�2ر�اه�يم� و�إ�س��اع�يل�  ن�ك|22م� 2ال�و�ا إ�ل� ك�ل�م�ةÍ س�2(ق|ل� ي�ا أ�ه� ن�2ن�22ا و�ب�2ي�2 ... آل عم22ران )و�اءÍ ب�2ي�2
وما ثبت ف النفل ثبت ف الفرض إل بدليل .

 ) ظاهره أنه ل يقرأ ف الركعة الثالثة والرابعة بعد الفاتة شيئا. ، وأنه يقتصر على الفاتة .في الركعتين الوليين قوله (
 يق22رأ ف الركع22تي الوليي م22ن ص2لة الظه22ر بفات22ة الكت22ابوهذا يدل عليه حديث أب قتادة الذي سبق وفيه : ( كان رسول ال 

وسورة ، وف الركعتي الخريي بأم الكتاب ) . متفق عليه
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 ف الظهر والعصر فحزرن22ا قي22امه ف الركع22تي الولييلكن جاء ف حديث أب سعيد عند مسلم قال : ( كنا ن��ز|ر| قيام رسول ال 
من الظهر قدر ( أل السجدة ) وف الخريي قدر النصف من ذلك ) .

بفتح النون وسكون الاء وضم الزاي ، ومعناه نرص ونقدر ونقيس .كنا نحزر : 
 ] آي22ة15فه22ذا ي22دل عل22ى أن22ه يق22رأ بفات22ة الكت22اب وس22ورة ف الركع22تي الخريي م22ن الظه22ر ، لن22ه إذا ك22انت الركع22ة الثالث22ة ق22در [ 

 قرأ سورة الفاتة قدر ثان آيات ويقرأ فيها أيضا. سورة مع الفاتة قدر سبع آيات .فمعن ذلك أن النب 
واختلف العلماء في الجمع بينه وبين حديث أبي قتادة السابق :

من رجح حديث أب قتادة على حديث أب سعيد لنه متفق عليه وحديث أب سعيد ف مسلم فقط .فمن العلماء 
ولن حديث أب قتادة جاء بصيغة الزم ، وحديث أب سعيد قال ( حزرنا قيامه ) وفرق بي الزم بالشيء وبي حزره وتقديره .

وهذا الصحيح لمرين : يفعل هذا أحيانا. ويفعل هذا أحيانا. ، من جع بي الديثي ؛ وهو أن الرسول ومن العلماء 
 أن القاعدة ف الصول أنه مت أمكن المع بي الدليلي فهو أول من التجيح ، لن المع عمل بكل الدليلي .أول̀ :

أن الصلة تتكرر ف اليوم والليلة خس م22رات ، وق22د تن2وعت ك2ثي م22ن أقوال2ا وأفعال2ا ، فيك2ون تن2وع مق22دار الق22راءة م22ن ه2ذاثانيا̀ : 
الباب .

. أن السورة الت بعد الفاتة يفتتحها بالبسملة ، ول تغن بسملة الفاتة
ر{: م{ن� ط�و~ال{ ا~ل�م�ف~ص�ل{م/   .ف{ي ا~ل�ف~ج�

---------------------------
أي : يسن أن تكون السورة الت بعد الفاتة ف صلة الفجر من طوال الفصل2 .

بكسر الطاء ، طوال الفصل من ( ق ) إل عم ، والفصل من ( ق ) إل الناس .[طوال] 
. سي بذلك لكثرة الفواصل بي سوره بالبسملة

ل22ديث س22لمان ب22ن يس2ار ق22ال : ( ك2ان فلن يطي22ل الوليي م22ن الظه22ر ، ويف2ف العص22ر ، ويق22رأ ف الغ22رب بقص22ار الفص22ل ، وف
. أخرجه النسائي العشاء بوسطه ، وف الصبح بطواله ، فقال أبو هريرة : ما صليت وراء أحدÍ أشبه صلة برسول ال من هذا ) 

 يريد به أميا. كان على الدينة .[كان فلن]
 أنه قرأ ف الفجر ق ) . رواه مسلم ( وثبت عن النب 

وف حديث أب برزة الطويل وفيه : ( وكان يقرأ بالستي إل الائة ) . متفق عليه

م/ و~ف{ي الم~غ�ر{ب{ م{ن� ق{ص~ار{ الم�ف~ص�ل{ .
---------------------------

أي يسن أن تكون القراءة ف صلة الغرب بقصار الفصل .
وقصار الفصل من ( الضحى ) إل ( الناس ) ، لديث سلمان بن يسار السابق وفيه : ( وف الغرب بقصاره ) .

ويسن أن يقرأ أحيانا. ليست قليلة من أواسط الفصل2 ، وربا قرأ ببعض الطوال .
 يقرأ ف الغرب بالطور ) . متفق عليه وهي من طوال الفصل .عن جبي بن مطعم قال : ( سعت رسول ال 

وع222ن اب22ن عب22اس : ( أن أم الفض222ل بن22ت ال22ارث س22عته يق22رأ : ( والرس22لت عرف222ا. ) فق222الت : ي22ا بن ، لق222د ذكرتن بقرائت22ك ه22ذه
 يقرأ با ف الغرب ) . متفق عليهالسورة ، إنا لخر ما سعت رسول ال 
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أما الداومة على قصار الفصل دائما. فهو من فعل2 مروان بن الكم ، ول2ذا أنك2ر علي22ه زي2د ب22ن ث2ابت ، وق22ال :قال ابن القيم : ”
 يقرأ ف الغرب بطول الطوليي العراف)“ . رواه النسائي مالك تقرأ بقصار الفصل ، وقد رأيت رسول ال 

م/ و~ف{ي الب~اق{ي م{ن� أ~و~س~اط{ه{ .
---------------------------

أي : يسن أن تكون القراءة ف صلة الظهر والعصر والعشاء من أواسط الفصل ،وأواسط الفصل من ( عم ) إل ( الضحى ) 
 ق22ال ل22ه : ( إذا أم22ت الن22اس ف22اقرأ بالش22مس– حي أط22ال ف ص22لة العش22اء – ق22ال ل22ه فف22ي ح22ديث مع22اذ أن الن22ب أما العشــاء 

وضحاها والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك العلى ) . متفق عليه
فيقرأ فيها بأواسط الفصل .وأما الظهر 

 قرأ فيها ( والسماء والطارق ) ( والسماء ذات البوج ) ( والليل إذا يغشى ) . رواه أبو داودفقد ثبت أن النب 
فعامة أهل العلم على أنه يقرأ فيها بأواسط الفصل .وأما العصر 

ه~ر� ف{ي الق{ر~اء~ة{ ل~ي̀ل  ه~ر� ب{ه~ا  م/ و~ي~ج� ق~اء~, ف~إ{ن�ه� ي~ج� ت{س� س� , و~ال{ ع~ة~ و~ال�ع{يد~ و~ال�ك�س�وف~ : ا~ل�ج�م� ر� ب{ه~ا نـ~ه~ار̀ا, إ{ل� .و~ي�س{
---------------------------

أي : يسن الهر ف الصلوات الليلية كالغرب والعشاء والفجر ، ويسر ف الصلوات2 النهارية كالظهر والعصر .
”اله222ر ف مواض222ع اله222ر ، والس222رار ف مواض222ع الس222رار ، مم222ع عل222ى اس222تحبابه ، ول يتل222ف الس222لمون فقــال ابــن قدامــة : 

موضعه“ .
بـ�ر� ل{لر�ك�وع{م/   .ث�م� ي�ك~

---------------------------
أي : بعد فراغه من القراءة يركع مكبا. ، [  رافعا. ي2ديه ]وه2ذا ه2و الوض2ع الث2ان ال2ذي ترف2ع ب2ه الي2دي ، وه2و عن2د الرك2وع ل2ديث

 كان يرفع يديه إذا افتتح الصلة وإذا كب للركوع ... ) .ابن عمر الذي سبق : ( أن النب 
 يكب ف كل خفضهذه تكبيات النتقال ، وهي واجبة ، وف الديث عن أب هريرة قال : ( كان النب ( ويكبر ) 

ورفع ) . متفق عليه
 يكب إل الصلة ويكب إذا ركع ... ) . متفق عليه أيضا. قال : ( كان النب ولديث أب هريرة 

يعن أن التك22بي يك22ون ف أثن22اء ال22وى ، فل يك22ب وه22و ق22ائم ، ول يك22ب وه22و راك22ع ، لن التك22بي ذك22رثم يكبر للركوع ) وق22وله ( 
النتقال ، وذكر النتقال يكون بي الركني ، يعن بي الركن الذي انتقل عنه والركن الذي انتقل إليه .

عب الصنف ب2 ( ث ) لنا تفيد التتيب والتاخي ، فيدل على أنه يسكت سكتة بق22در م22ا ي22تاد إلي22ه نفس22ه ، لن22ه ثم ) وقوله ( 
كان إذا فرغ من القراءة سكت سكتة .

ث ذكر الصنف الركوع الوافق للسنة ما جع صفات ، فقال :
ب~تـ~ي�ه{م/  ي�ه{ ع~ل~ى ر�ك�  .و~ي~ض~ع� ي~د~

---------------------------
أي : ويضع الصلي يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما .

والراد بيديه : الكفان ، لن اليد إذا أطلقت فهي الكف إل بدليل .
: الدليل على هذه الصفة
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 ( وكان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ... ) . رواه البخاري– ف صفة الصلة –حديث أب حي�د 
 للمسيء ف صلته فقال : ( إنا ل تتم صلة أح22دكم ح22ت يس2بغ الوض2وء ... ث يك22ب ويض22ع ي2ديه عل22ى ركب2تيه ) . رواهولمره 

أبو داود
ولديث سعد بن أب وقاص قال : ( أمرنا أن نضع أيدينا على الركب ) . متفق عليه

. ول يذكر الؤلف أنه يسن أن تكون مفرجت الصابع ، أي مفرقا. بينها فل يضمها
 كان إذا ركع فر ج بي أصابعه ، وإذا سجد ضم أصابعه ) . رواه ابن خزية لديث وائل بن حجر : ( أن النب 

ر{ه{م/  ي~ال~ ظ~ه� ع~ل� ر~أ�س~ه� ح{  .و~ي~ج�
---------------------------

أي : أنه يسن للراكع أن يد ظهره ويعل رأسه حيال  ظهره فل يرفعه ول يفضه .
لديث عائشة قالت : ( كان إذا ركع ل يشخص رأسه ول يصوÎبه ولكن بي ذلك ) . رواه مسلم2

ل ينزله ويفضه ، ولكن بي ذلك .ولم يصو�به : ل يرفعه . لم يشخص : 
 إذا ركع بسط ظهره وسواه حت لو ص|ب� الاء عليه استقر). رواه ابن ماجهوف حديث ابن عباس قال : (كان رسول ال 

 للمسيء ف صلته : ( فإذا ركعت فاجعل راحتي�ك على ركبتيك ، وامدد ظهرك ومكÎن الركوع ) . رواه أبو داودوقال 
هذا هو الركوع الكامل .

وأما الركوع المجزئ فاختلف العلماء فيه على قولين :
أن ينحن بيث تصل يداه إل ركبتيه إذا كان وسط اللقة .فقيل : 
أن يكون إل الركوع العتدل أقرب منه إل القيام العتدل ، وهذا أصح .وقيل : 

: م/   . و~ي�ك~ر�ر�ه�)س�ب�ح~ان~ ر~ب�ي~ ا~ل�ع~ظ{يم{ ( و~يـ~ق�ول�
---------------------------

هذا هو الذكر الشروع ف الركوع ، وهو أن يقول : سبحان رب العظيم .
 ذات ليل22ة فافتت22ح البق22رة ... ث رك22ع فجع22ل يق22ول : س22بحان رب العظي22م ... ) . رواهل22ديث حذيف22ة ق22ال : ( ص22ليت م22ع الن22ب 

مسلم
) ولديث عقبة بن عامر قال : ( لا نزلت  م� ر�بÎك� ال�ع�ظ�يم� بÎح� : اجعلوها ف ركوعكم ، فلما نزلت قال رسول ال (ف�س�بÎح� ب�اس� (س�22

�ع�ل�ى)  م� ر�بÎك� ال� قال : اجعلوها ف سجودكم ) . رواه أبو داوداس�
 : ( وأما الركوع فعظموا فيه الرب ) . رواه مسلم2ولديث ابن عباس قال : قال رسول ال 

 [ وستأت واجبات الصلة ] . وهذا الذكر من واجبات الصلة ، وهذا مذهب النابلة خلفا. للجمهور
: وهناك أدعية تقال أثناء الركوع

رواه مسلم يقول ف ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب اللئكة والروح). حديث عائشة قالت: (كان رسول ال منها: 
 يقول ف ركوعه وسجوده : سبحانك اللهم ربنا وبمدك اللهم اغفر ل )حديث عائشة أيضا. قالت : ( كان رسول ال ومنها: 

. متفق عليه
( سبحان ذي البوت واللكوت والكبياء والعظمة ) . رواه أبو داودومنها: 
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 إذا رك22ع ق22ال : ( الله22م ل22ك ركع22ت| ، وب22ك آمن22ت| ، ول22ك أس22لمت| ، خش22ع ل22ك س22عي وبص22ريح22ديث عل22ي أن الن22ب ومنهــا: 
ومي وعظمي وعصب ) . رواه مسلم2

م/ ث�م� يـ~ر�ف~ع� ر~أ~س~ه� .
---------------------------

 للمسىء ف صلته ( ث ارفع حت تطمئن قائما. ) متفق عليه .أي : يرفع رأسه وظهره من الركوع لقوله 
م/ ق~ائ{̀ل .

---------------------------
أي : يكون القول ف حال الرفع ، فل يقال قبله ول يؤخر لا بعده .

ف~ر{د~̀ا . ه� ، إ{ن� ك~ان~ إ{م~ام~ا̀ أ~و� م�نـ� م/ س~م{ع~ ال� ل{م~ن� ح~م{د~
---------------------------

[ سع ال ] أي استجاب لن حده .أي : يقول المام والنفرد سع ال لن حده ،  

 هذا دليل على أن المام وك22ذلك النف22رد يم22ع بي التس2ميع والتحمي2د ، أم2ا ال22أموم فل يم2ع( إن كان إمام̀ا ومنفرد̀ا ) وقوله
بي التسميع والتحميد وإنا يقتصر على التحميد ، وما ذهب إليه الؤلف هو مذهب2 النابلة ، لديث أب هريرة قال: ق22ال 

( إذا قال المام : سع ال لن حده ، فقولوا ربنا ولك المد ) متفق عليه .
ان� ر�س|2ول|(ق�22ال�  أ�ب�22 ه|ر�ي�2ر�ة�   كم22ا ف ح2ديثوذهب الشافعي إل أن الأموم كذلك يمع بي التسميع والتحميد لفعل النب   ك�2

ن� ا�لرÔك|22وع� ,ا�لل�ه�  ي�22 ي�2ر�ف�22ع| ص|22ل�ب�ه| م�22 ه|" ح� ي� ي�2ر�ك�ع| , ث|� ي�2ق|ول| : "س��ع� ا�لل�ه| ل�م�ن� ح��22د� بÎ2ر| ح� ي� ي�2ق|وم| , ث|� ي|ك� بÎ2ر| ح� ة� ي|ك�  إ�ذ�ا ق�ام� إ�ل� ا�لص�ل�
ا د. اج� و�ي س�22222222 ي�22222222 ي�2ه�22222222 بÎ2ر| ح� د|" ث|�22222222 ي|ك�  وق22222222د ق22222222ال   ........) متف22222222ق علي22222222ه .ث|�22222222 ي�2ق|22222222ول| و�ه|22222222و� ق�22222222ائ�مÛ : "ر�ب�2ن�22222222ا و�ل�22222222ك� ا�ل��م�22222222

 ع22ام مص22وص من22هويك22ون فع22ل الن22ب  رح22ه ال - –( ص22لوا كم22ا رأيتم22ون أص22لي ) رواه البخ22اري ، والراج22ح م22ا ذك22ره الص22نف 
الأموم .

د� و~يـ~ق�ول� ا~ل�ك�ل�م /   .ر~بـ�ن~ا و~ل~ك~ ا~ل�ح~م�
---------------------------

أي : يقول هذا الذكر بعد الرفع من الركوع ، وهذا الذكر يقوله الكل : المام والأموم والنفرد .
ع| , ث|�2 ي�2ق|22ول| : "س��2ع� ا�لل�2ه| ك�ان� ر�س|ول| ا�لل�ه� (ق�ال�   أ�ب� ه|ر�ي�2ر�ة� لديث  ي�22 ي�2ر�ك�2 بÎ2ر| ح� ي�2 ي�2ق|22وم| , ث|�2 ي|ك� بÎ2ر| ح� ة� ي|ك�  إ�ذ�ا ق�ام� إ�ل�2 ا�لص�2ل�

و�ي  ي�22222222 ي�2ه�22222222 بÎ2ر| ح� د|" ث|�22222222 ي|ك� ن� ا�لرÔك|22222222وع� , ث|�22222222 ي�2ق|22222222ول| و�ه|22222222و� ق�22222222ائ�مÛ : "ر�ب�2ن�22222222ا و�ل�22222222ك� ا�ل��م�22222222 ي�22222222 ي�2ر�ف�22222222ع| ص|22222222ل�ب�ه| م�22222222 ه|" ح� ل�م�22222222ن� ح��22222222د�
ا د.  ...) متفق عليه .س�اج�

وقد ورد عدة صيغ :
 ( إنا جعل المام ليؤت به ، ما ذكره الصنف : ربنا ولك المد لديث أب هريرة السابق ، ولديث أنس قال : قال النب منها

) متفق عليه .ربنا ولك الحمد فإذا صلى قائما. فصلوا قياما. ، ..... وإذا قال : سع ال لن حده فقولوا : 
[ من غي واو ] . ربنا لك المد ومنها :

 ) رواه مسلم .ربنا لك الحمد إذا رفع رأسه من الركوع قال : لديث أب سعيد قال ( كان رسول ال 
 اللهم ربنا لك المد .ومنها :

 ) متفق عليه .اللهم ربنا لك الحمد إذا قال : سع ال لن حده قال : لديث أب هريرة . قال : ( كان النب 
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 اللهم ربنا ولك المد .ومنها :
 ) رواه البخاري .اللهم ربنا ولك الحمد إذا قال : سع ال لن حده قال : لديث أب هريرة . قال ( كان النب 

والفضل أن يأت بذا مرة ، وبذا مرة ، ليكون متبعا. للسنة .
ء� بـ~ع�د�م /   ئ�ت~ م{ن� ش~ي� , و~م{ل�ء~ م~ا ش{ ~ر�ض{ ̀دا ك~ث{ي̀را ط~ي�̀با م�ب~ار~̀كا ف{يه{, م{ل�ء~ ا~لس�م~اء{, و~م{ل�ء~ ا~ل� .ح~م�

---------------------------
ر�يÎأي : يسن للمصلي أن يزيد ف الرفع من ركوعه هذا ال22دعاء ل22ديث ع�يدÍ ا�ل�|2د� ان� ر�س|2ول| ا�لل�2ه� ( ق�2ال�   أ�ب�2 س�2 ه| ك�2  إ�ذ�ا ر�ف�22ع� ر�أ�س�2

د� , ل� ا�لث�2ن�2اء� و�ال�م�ج�22 ءÍ ب�2ع�22د| , أ�ه�2 ئ�ت� م�2ن� ش�2ي� ء� م�22ا ش�2 �ر�ض� , و�م�ل�22 ء� ا�ل� ء� ا�لس�22م�و�ات� و�م�ل�22 د| م�ل�2 م�ن� ا�لرÔك|وع� ق�2ال� : " ا�لل�ه|22م� ر�ب�2ن�2ا ل�22ك� ا�ل��م�22
 Ôن�2ك� ا�ل��2د ا م�ن�2ع�22ت� , و�ل� ي�2ن�2ف�2ع| ذ�ا ا�ل��2دÎ م� ا أ�ع�ط�ي�22ت� , و�ل� م|ع�ط�22ي� ل�م�2 قÔ م�2ا ق�22ال� ا�ل�ع�ب�22د| - و�ك|لÔن�22ا ل�22ك� ع�ب�2دÛ - ا�لل�ه|2م� ل� م�2ان�ع� ل�م�2 ر�و�اه| )أ�ح�2

Ûل�م .  م|س�
~ر�ض{[   : ”ه22و تثي22ل وتقري22ب ، ف22الكلم ل يق22در بالكايي22ل ول تس22عه الوعي22ة ، وال22رادقال الخطابي]  م{ل�ء~ ا~لس�م~و~ات{ و~م{ل�ء~ ا~ل�

  : ”قال العلماء : معناه : حدا. لو كان أجس22اما. لل الس22مواتوقال النوويتكثي القول لو قدر ذلك أجساما. مل ذلك كله“ .
 : ”الص2حيح أن العن : أن ال مم22ود عل22ى ك22ل مل22وق يلق22ه ، وعل22ى ك22ل فع22لوقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الوالرض“ . 

ء� بـ~ع�ــد�[ “.يفعله  ئ�ت~ م{ن� ش~ي� ] في22ه إش22ارة إل أن ح22د ال تع22ال ل منته22ى ل22ه ول يص22يه ع22اد ، ول يمع22ه كت22اب .[ و~م{ل�ء~ م~ا ش{
د{ ل~ ا~لثـ�ن~اء{ و~ال�م~ج� ] أي أن22ت أه22ل الثن22اء وال22د ، والثن22اء : ه22و ال22دح بالوص22اف الكامل22ة ، وال22د ه22و العظم22ة وناي22ة الش22رف . أ~ه�

] أي ذل22ك أح22ق م2ا ق22ال العب2د ، وال22راد م22ا س2بق م22ن الثن22اء وال22د ، أح22ق م22ا ق22ال العب22د : أي أص2دقه وأثبت22ه [ أ~ح~ق� م~ا ق~ال~ ا~ل�ع~ب�د�[
و~ل~ م�ع�ط{ــي~ ] إذا أردت� إعط22اء�ه .[  ا~لل�ه�م� ل~ م~ان{ع~ ل{م~ا أ~ع�ط~ي�ت~[  ] فيه التنبيه على أنه تعال مالك لميع العباد . و~ك�ل�ن~ا ل~ك~ ع~ب�د�

د� ، وما قدر منعه ل يوجد .[  ل{م~ا م~نـ~ع�ت~ د�] إذا أردت منع2ه ، فما قدر سبحانه عط2اءه وج� ن�ــك~ ا~ل�ج~ــ ف~ع� ذ~ا ا~ل�ج~د� م{  ] ال�22دو~ل~ يـ~نـ�
 ) بعن عن22د ، والعن : ل ينف22ع ص22احب الغن عن22دك غن22اه ول حظ22ه ، وإن22ا ينفع22ه العم22لمــنبفت22ح الي22م ، ه22و ال22ظ والغن و( 

بطاعتك .
. هذا الذكر للمام والنفرد والأموم ف الفرض والنفل
 م22ن الذك22ار ال22ت تق22ال بع22د الرف22ع م22ن الرك22وع :ربن22ا ول22ك الم22د ح22دا. ك22ثيا. طيب22ا. مبارك22ا. في22ه ، قال22ا رج22ل ، فق22ال الن22بلق22د : 

رأيت بضعة وثلثي ملكا. يبتدرونا أيهم يكتبها أول. . رواه البخاري .
. الشروع إطالة هذا الركن ، وأنه بقدر الركوع ، بلف كثي من الناس

: ”قال شيخنا : إن تقصي هذين الركني ما تصرف في2ه أم22راء بن أمي22ة ف الص22لة ، وأح22دثوا في22ه كم22ا أح22دثوا غيقال ابن القيم 
 ، ورب ف ذلك من رب حت ظن أنه من السنة“.ذلك ما يالف هديه 

 يص22لي بن2ا ، ق2ال ث2ابت : فك2ان أن2س إن ل آل2و أن أص22لي بك2م كم2ا ك2ان رس22ول ال (فقد ثبت عن2د النس2ائي ع22ن أن2س ق2ال : 
يصنع شيئا. ل أراكم تصنعونه ، كان إذا رفع من الرك2وع انتص22ب قائم2ا. يق2ول الق22ائل ق22د نس2ي ، وإذا رف2ع رأس2ه م22ن الس22جود مك22ث

 .)حت يقول القائل قد نسي 
أين يضع يديه بعد الركوع ؟

الش22هور م22ن م22ذهب الم22ام أح22د رح22ه ال : أن22ه مي إم22ا أن يرس22لهما م22ن عل22ى جن22بيه أو أن22ه يض22ع اليمن عل22ى اليس22رى ، وال22رأي
الث22ان : أن22ه يرس22لهما ول يض22عهما ، وال22رأي الث22الث : أن22ه يض22ع ي22ده اليمن عل22ى ذراع22ه اليس22رى ف الص22لة ، ودلي22ل ذل22ك ح22ديث
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س2هل ب2ن س2عد رض2ي ال تع2ال عنهم2ا أن2ه ق22ال : ك2ان الن2اس ي2أمرون أن يض2ع الرج2ل ي2ده اليمن عل22ى ذراع22ه اليس22رى ف الص2لة ،
وهذا يشمل جيع الصلة ، فالصواب ف هذه السألة : أنه يضع يده اليمن على اليسرى ، هذا الصواب .

ا ق~ـال~ ا~لن�ب{ـي� م /  ع~ة{: ك~م~ـ بـ� ار~ ب{ي~ـد{ه{(  ث�م� ي~س�ج�د� ع~ل~ى أ~ع�ض~ائ{ه{ ا~لس�ــ ة{ - و~أ~ش~ـ ه~ـ بـ� : ع~ل~ـى ا~ل�ج~ ع~ة{ أ~ع�ظ~ـم� بـ� ج�د~ ع~ل~ـى س~ـ ر�ت� أ~ن� أ~س�ــ أ�م{ـ
ب~تـ~ي�ن{, و~أ~ط�ر~اف{ ا~ل�ق~د~م~ي�ن{    م�تـ�ف~ق� ع~ل~ي�ه{  )إ{ل~ى أ~ن�ف{ه{ - و~ال�ك~ف�ي�ن{, و~الر�ك�

---------------------------
أي : ث يسجد الصلي على أعضائه السبعة .

 والسجود ركن من أركان الصلة لقوله. ( .ث اسجد حت تطمئن ساجدا ) ف حديث السيء ف صلته 
. ( ول يفعل ذلك ف السجود .... ) يسجد من غي رفع لليدين لديث ابن عمر
( أم22رت ) ه22ذا أم22ر م22ن ال لرس2وله يب أن يكون سجوده على العضاء السبعة ، والسجود2 على هذه العضاء واجب لق22وله

.  وهو أمر لمته ، وقد جاء ف رواية : أمرنا ، 
. فل بد من السجود2 عليها جيعا. فل يزئ السجود2 على بعضها

وهذا مذهب النابلة ، للحديث الذي ذكره الصنف ، وذهب بعض العلماء إل أنه يوز السجود على البهة دون النف .
واستدلوا : وهذا مذهب الشافعي وجاعة 

أن هذا هو السجود اللغوي [ السجود ف اللغة : هو وضع البهة على الرض ] .
 وهو ضعيف .) كان يسجد على أعلى البهة  أن النب (وجاء ف حديث : 

وذهب أبو حنيفة إل أنه يزئ السجود على النف فقط .
والول هو الراجح . : ”وهو قول يالف الديث الصحيح“ ، قال ابن المنذر ردا̀ عليه

 ، لن السجود على حائل ينقسم إلى قسمين :ويوز أن يسجد ولو على حائل منفصل
 : السجود على حائل منفصل عن الصلي ، فهذا جائز .الول

 .) يسجد على المرة  كان رسول ال (كأن يسجد على فرشة أو سجادة ، لديث عائشة قالت  : 
المرة : هي السجادة ، وسيت خرة لنا تمر الوجه أي تغطيه .

لكن يستثن من ذلك أن يص جبهته بشيء يسجد عليه دون بقية بدنه ، فهذا ينهى عنه لمرين :
 رف22ع التهم22ة ، وال22ذيثانيـا̀ : : أن ف ذل22ك موافق22ة للرافض22ة وتش22بها. ب22م ، لن22م يس22جدون عل22ى قطع22ة م22ن ال22د�ر كالفخ22ار ،  أو̀ل

ينبغي للمسلم2 اتقاء مواضع التهم .
 : أن يسجد على حائل متصل به ، فهذا يكره إل لاجة ، كأن يسجد على شاغه أو بعضه .الثاني

 ف ش2دة ال2ر ، ف2إذا ل يس2تطع أح2دنا أن يك22ن جبهت2ه م22ن الرض بس2ط ث2وبه فس22جد كن2ا م2ع رس2ول ال (لديث أن2س ق22ال : 
 دليل على أنم ل يفعلون ذلك مع الستطاعة .) فإذا ل يستطع أحدنا (فقوله : متفق عليه  . )عليه 

،ل يب كشف شيء من هذه العضاء لو كان مستورا.، بل يسجد على العضو ولو مع الساتر، كشراب اليدين والرجلي
 : أن مسمى السجود يصل بوضع العضاء على الرض دون كشفها .الول : لمرين
 ، ) ويداه ف كمه – القلنسوة – كان القوم يسجدون على العمامة ( : ما ذكره البخاري ف صحيحه عن السن2 قال: الثاني
. ( فاتقوا ال ما استطعتم ) إذا عجز عن السجود2 ببعض العضاء فإنه يسجد على بقية العضاء لقوله تعال
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 اختلــف العلمــاء فــيوقــد  م22اذا يق22دم عن22د الس22جود ، ه22ل يق22دم الركب22تي أم الي22دين ، – رح22ه ال –ل ي22ذكر الص22نف
الفضل على قولين :

 : أن السنة للمصلي أن يبدأ بركبتيه أول. ، ث يديه .القول الول
وإل ه222ذا ذه222ب عام222ة أه222ل العل222م ، فه222و م222ذهب أب حنيف222ة والش222افعي والش222هور عن222د أح222د ، وإلي222ه ذه222ب جاع222ة م222ن الص222حابة

 :واستدلواوالتابعي . 
 إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه ) رواه أبو داود .بديث وائل بن حجر : ( رأيت النب 

 : ك22النووي ، واب22نوصححه جماعةوه22ذا ال22ديث اختل22ف في22ه العلم22اء ، فض22عفه جاع22ة : ك22البيهقي ، والب22اركفوري ، واللب22ان ، 
القيم ، والطاب ، وسبب ضعفه لوجود شريك بن عبد ال القاضي .

فهن22اك م22ن وثق22ه ، وهن22اك م22ن ض22عفه ، وهن22اك م22ن فص22ل ، والق22رب أن ه22ذا ال22ديث في22هوشريك مختلف فيه بين أهل العلـم ، 
ضعف ، لكنه أقل من ضعف حديث أب هريرة ، لكن ما جاء ف حديث وائل هو الثابت عن الصحابة كعمر وابن مسعود .

فقد أخرج ابن أب شيبة عن عمر : ( أنه ير ف صلته بعد الركوع على ركبتيه كما ير البعي ويضع ركبتيه قبل يديه ) .
داود. رواه أبو  )إذا سجد أحدكم فل يبك كما يبك البعي  (ولديث أب هريرة . قال : قال رسول ال 

ل .قالوا  : والبل ف بروكها تبدأ باليد ، فينبغي أن يبدأ الصلي بالرج�
ويش22هد ل22ذا فع22ل بع22ض الص22حابة وكب22ار الت22ابعي ، فه22و النق22ول ع22ن عم22ر ب22ن الط22اب ، واب22ن مس22عود ، وإبراهي22م النخع22ي ، وأب

قلبة ، والسن ، وابن سيين .
 أن يضع ي22ديه قب22ل ركب22تيه،والبعي إذا برك يقدم يديه كما يعرفه من شاهده، فنهى رسول ال : ”قال الشيخ محمد بن عثيمين 
“ .لنه إذا فعل ذلك صار كالبعي

: أن السنة البدء باليدين ث الركبتي .القول الثاني 
 :واستدلواوهو الشهور عن مالك . 

ب�ت�2ي�2ه� (  ق�ال� : ق�ال� ر�س|ول| ا�لل�ه� أ�ب� ه|ر�ي�2ر�ة�  بديث ي�ه� ق�2ب�22ل� ر|ك� ا ي�2ب�2ر|ك| ا�ل�ب�ع�ي|2 , و�ل�ي�ض�22ع� ي�2د� رواه أب2و  ) إ�ذ�ا س�ج�د� أ�ح�د|ك|م� ف�ل� ي�2ب�2ر|ك� ك�م�2
  داود .

 القول الول .– وال أعلم2 –وبشهد له حديث ابن عمر ، والراجح 
حذو منكبيه .يستحب أن يضع راحتيه على الرض مبسوطتي مضمومت2 الصابع مستقبلة2 القبلة 

داود. رواه أبو كان يعتمد على كفيه ويبسطهما) لديث (أن رسول ال 

رواه الاكم.  كان إذا سجد ضم أصابعه) (أن النب  ولديث وائل بن حجر
 ( إذا سجدت فضع كفيك ، وارفع مرفقيك ) رواه مسلم. 2وعن الباء قال : قال رسول ال 

ولديث أب حي�د الساعدي وفيه ( ث سجد فأمكن أنفه وجبهته ، ونى يديه عن جن2بيه ، ووض22ع كفي22ه ح22ذو منك22بيه ) .رواه أب22و
داود 

والكمة ف بسطهما مع ضمهما : ليحصل بذلك كمال استقبال القبلة با ، وهو أعون على تملها ف أثناء السجود .
يكره أن يفترش المصلي ذراعيه حال السجود:

ل2ا ف ذل22ك، متف22ق علي22ه    . ) أح2دكم ذراعي2ه انبس2اط الكل22بيبس2ط اعت2دلوا ف الس2جود ول (  ق2ال: ق2ال رس2ول ال  لديث أنس
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 .من التشبه باليوان، ولنا هيئة النسان الكسلن
~ع�ل~ىم /  : "س�ب�ح~ان~ ر~ب�ي~ ا~ل� .و~يـ~ق�ول�

---------------------------
أي : يقول ف سجوده : سبحان رب العلى .

ث مض22ى ، فقل22ت ذات ليل22ة ، فافتت22ح البق22رة ، فقل22ت يرك22ع عن22د ال22ائة  ق22ال ( ص22ليت م22ع الن22ب – وق22د س22بق –ل22ديث حذيف22ة 
يص22لي ب22ا ف الركع22ة فمض22ى ...... ال22ديث وفي22ه : ث رك22ع فجع22ل يق22ول : س22بحان رب العظي22م ، .... ث س22جد فق22ال : س22بحان

رب العلى ) رواه مسلم2 .
ووصف الرب بالعلو ف هذه الالة غاية ف الناسبة ، لن النسان أذل ما يكون لربه وأخضع له حيث يضع أشرف شيء في22ه

وهو وجهه على التاب خشوعا. لربه واستكانة له ، وخضوعا. لعظمته ، وهو ف ذلك أقرب ما يكون من ربه .
.متفق عليه (سبحانك اللهم ربنا وبمدك اللهم اغفر ل).رواه مسلم (سبوح قدوس رب اللئكة والروح)ويستحب أن يزيد : 

.رواه مسلم2 (اللهم اغفر ل ذنب كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلنيته وسره)

قال: قال رسول ال  رضي ال عنهما لديث ابن عباس :يستحب الكثار من الدعاء ف السجود  )أقرب ما يكون العب22د م22ن رب22ه
أي حري.) فقمن أن يستجاب لكموفي رواية (. رواه مسلم  )وهو ساجد فأكثروا الدعاء

ف�ت{ر~اش�م /  ن~ى و~ه�و~ ا~ل{ ر~ى, و~يـ~ن�ص{ب� ا~ل�ي�م� ل{ه{ ا~ل�ي�س� ل{س� ع~ل~ى ر{ج� . و~ي~ج� بـ�ر� .ث�م� ي�ك~
---------------------------

أي : ث بعد السجود يكب الصلي ث يلس بي السجدتي .
. ويلس مفتشا. . وهو : أن ينصب الرجل اليمن ويفرش اليسرى

رواه مسلم.2 ) وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمن (  قالت  رضي ال عنها لديث عائشة
ن�ة| قال ( سوط�او| وهناك جلسة أخرى كما جاء ف صحيح مسلم2 عنÔى� الس

� ف�2ق�ال� ه� ق�2ع�اء� ع�ل�ى ال�ق�د�م�ي� ب�ن� ع�ب�اسÍ ف� ال�  ق2|ل�ن�ا ل�
ى� س|ن�ة| ن�ب�يÎك� 2. ف�2ق|ل�ن�ا ل�ه| إ�ن�ا ل�ن�2ر�اه| ج�

) . ف�اء. ب�الر�ج|ل� . ف�2ق�ال� اب�ن| ع�ب�اسÍ ب�ل� ه�
 . أن يعل إليتيه على عقبيه بي السجدتي ، وهذا هو مراد ابن عباس بقوله سنة نبيكم والمراد بالقعاء هنا :

لديث دليل على أن من السنة اللوس على العقبي ف الصلة بي السجدتي .فا
وورد صريا. :عند الطبان ف الكبي عن ابن عباس قال ( من السنة ف الصلة أن تضع إليتيك على عقبيك بي السجدتي2 ) .

وهذا مذهب الشافعي .
تنبيهات :

ما ورد من النهي عن القعاء : 
 عن إقعاء كإقعاء الكلب " رواه أحد . ( ونان خليلي كحديث أب هريرة 

 وحديث عائشة رضي ال عنها : " كان ينهى عن عقبة  الشيطان ) رواه مسلم ، فالراد به هو الذي يكون كأقعاء الكلب . 
والقعاء الذي صرح به ابن عباس ، وغيه أنه من السنة هو وضع الليتي على العقبي بي السجدتي والركبتان على الرض 

القعاء السنون يسن فعله بي الس22جدتي فق2ط  ل كم2ا يفعل22ه بع22ض أه22ل البل2دان ال2اورة م2ن القع22اء ف ك22ل جلس22ات الص2لة
فيقعون بي السجدتي وف التشهد الول والثان و ... و .. ال . 
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 رد اللب22ان ف ص22فة الص22لة عل22ى كلم اب22ن القي22م حي22ث يق22ول بع22د أن ذك22ر الف22تاش بي الس22جدتي : ( ول يف22ظ عن22هف 
هذا الوضع جلسة غي هذه ) . 

. ( وسيأت ف مكروهات2 الصلة ) ( مكروه باتفاق العلماء ) القعاء النهي عنه قال أحد العلماء ف حكمه
وهذا قول أكثر العلماء ( يشرع بي السجدتي الشارة بسبابة اليد اليمن ل. ( 

قالوا: تكون اليد اليمن كاليد اليسرى مبسوطة مضمومة2 الصابع موجهة إل القبلة.
ورج22ح ه22ذا الق22ول ، لن الحاديث كلها صرية ف أن الشارة تكون ف التشهد الول والخي كما سيأت إن شاء ال ف التش22هد

 .الشيخ ابن باز والشيخ اللبان رحهما ال
قال بعض العلماء: تكون اليد اليمن كالتشهد يقبض النصر والبنصر ويلق البام والوسطى ويرفع السبابة ويركها عند الدعاء،و

لكن هذا القول ضعيف .
يــر{م /  ~خ{ ه�د{ ا~ل� ة{ إ{ل� ف{ــي ا~لت�ش~ــ ل�س~ــات{ ا~لص�ــل~ يــع{ ج{ ع~ــل� ذ~ل{ــك~ ف{ــي ج~م{ ل~ــه� و~يـ~ف� ر{ج� ر{ج� ~ر�ض{ و~ي�خ�ــ ل{ـس~ ع~ل~ـى ا~ل� ف~ــإ{ن�ه� يـ~تـ~و~ر�ك� : ب{ــأ~ن� ي~ج�

~ي�م~ن{ ر~ى م{ن� ا~ل�خ~ل�ف{ ا~ل� .ا~ل�ي�س�
---------------------------

ف22إنه ي22دل عل22ى أن أي يل22س مفتش22ا. ف جي22ع جلس22ات الص22لة [ بي الس22جدتي ، ف التش22هد الول ] ل22ديث عائش22ة الس22ابق .
الصل ف اللوس ف التشهد ف الصلة هو الفتاش .

اع�د�يÎ ل22ديث  وأخرجن22ا التش22هد الخي م22ن الص22لة ذات التش22هدين �22 ( ق�22ال� : أ�ب�22 ح|�ي�22دÍ ا�لس�22 ي�ه� ر�أ�ي�22ت| ا�لن�ب� ب�2ر� ج�ع�22ل� ي�22د�  إ�ذ�ا ك�

ر� ب�ت�2ي�ه� , ث|� ه�ص�ر� ظ�ه� ي�ه� م�ن� ر|ك� و� م�ن�ك�ب�2ي�ه� , و�إ�ذ�ا ر�ك�ع� أ�م�ك�ن� ي�د� ان�ه| , ف�إ�ذ�ا س�22ج�د�ه|ه|ر�ح�ذ� ت�2و�ى ح�ت� ي�2ع|ود� ك|لÔ ف�2ق�ارÍ م�ك�  , ف�إ�ذ�ا ر�ف�ع� ر�أ�س�ه| ا�س�
ر�ى ل�2ه� ا�ل�ي|س�22 �22 ج�ل�22س� ع�ل�22ى ر�ج� ع�ت�2ي� ل�22ة� , و�إ�ذ�ا ج�ل�22س� ف�22 ا�لر�ك� ل�ي�22ه� ا�ل�ق�ب�2 ب�ل� ب�2أ�ط�ر�اف� أ�ص�2اب�ع� ر�ج� ت�2ق� ا , و�اس� ه�م� ي�ه� غ�ي�2ر� م|ف�ت��شÍ و�ل� ق�اب�ض� و�ض�ع� ي�د�

ت�ه�  ر�ى , و�ق�2ع�د� ع�ل�ى م�ق�ع�د� |خ� ر�ى و�ن�ص�ب� ا�ل� ل�ه| ا�ل�ي|س� ي�ة� ق�د�م� ر�ج� �خ� ع�ة� ا�ل� ن� , و�إ�ذ�ا ج�ل�س� ف� ا�لر�ك� ار�يÔ   . )و�ن�ص�ب� ا�ل�ي|م� ر�ج�ه| ا�ل�ب|خ� أ�خ�

فهو حديث صريح ف التفريق بي التشهدين ، وهذا مذهب أحد والشافعي وأهل الديث .
: الحكمة من التفريق بين التشهدين

 : إزالة الشك واللبس الذي قد يدث للمصلي .قيل
 : أن التشهد الول قصي ، بلف التشهد الثان فهو طويل .وقيل

 كان إذا جلس ف التشهد الول فكأنه على الرضف ) وهي الجارة المية .وجاء ف حديث فيه نظر : ( أن النب 
 : أن التشهد الول يعقبه حركة .وقيل
أما إذا كانت صلة ذات تشهد واحد كالجمعة والعيد والنوافل. 

 : يتورك ، وهذا مذهب الشافعي ،لنه يسن تطويله .فقيل
 : ل يشرع التورك ، وهذا مذهب النابلة .وقيل

لن حديث عائشة يدل على أن الصل ف اللوس ف التشهد ف الصلة هو الفتاش ، وأخرجنا التشهد الخي ل22ديث
أب حيد ، وهذا هو الصحيح .

 : بأن يجلس على الرض ويخرج رجله اليسرى من الخلف .ذكر الصنف صفة من صفات التورك وهي
والتورك له عدة صفات :
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 .ة، ويل22س عل22ى مقع22دته عل22ى الرض، وتك2ون الرÎج22ل اليمن منص22وبة222أن يرج الرÎجل اليسرى م22ن ال22انب الي22ن مفروش : الولى
ودليلها حديث أب حيد السابق .

ودليل هذه الصفة :أن يفرش اليمن ، ويدخل اليسرى من بي فخذ وساق الرجل اليمن .  : الثانية
ن�2ك�ان� ر�س|22ول| الل�22ه� (ع�ب�د� الل�ه� ب�ن� الزÔب�2ي�� ق�ال� حديث  اق�ه� و�ف�2ر�ش� ق�2د�م�ه| ال�ي|م� ذ�ه� و�س�2 �22 ف�خ�22 ر�ى ب�2ي�  إ�ذ�ا ق�2ع�22د� ف�2 الص�2ل�ة� ج�ع�22ل� ق�22د�م�ه| ال�ي|س�22

ن� و�أ�ش�ار� ب�إ�ص�ب�ع�ه� ذ�ه� ال�ي|م� ن� ع�ل�ى ف�خ� ه| ال�ي|م� ر�ى و�و�ض�ع� ي�د� ب�ت�ه� ال�ي|س� ر�ى ع�ل�ى ر|ك� ه| ال�ي|س� رواه مسلم2) و�و�ض�ع� ي�د�
.]300 /3 [ والمتع]253 / 1زاد العاد: [  : أن يفرش القدمي2 جيعا. ، ويرجهما من الانب الين . رواه أبو داود الثالثة

بـ�ر�ن{ي و~ع~اف{ن{ي"م /  د{ن{ي, و~ار�ز�ق�ن{ي, و~اج� ن{ي, و~اه� : "ر~ب� ا{غ�ف{ر� ل{ي, و~ار�ح~م� .و~يـ~ق�ول�
---------------------------

 ل22ديث اب22ن عب22اس ( أن الن22ب– رح2ه ال –أي : أن الصلي إذا جلس بي السجدتي يقول الدعاء الوارد وهو م22ا ذك22ره الص2نف 
. كان يقول بي السجدتي : رب اغفر ل ) رواه أبوداود 

وإن زاد ( وارحن ، واهدن ، وارزقن ، واجبن ، وعافن ) فحسن .
أي أسألك رحتك الت با يت22م حص22ولوارحمني : الغفرة : طلب الغفرة من ال وهو ست الذنب والتجاوز عنه [ اغفر لي [ 

 ] دعاء يراد به طلب العافي2ة م22ن أم22راض الب2دان والقل22وب .[وعافني ] أي دلن وأرشدن لطريق الداية [ واهدنيالطلوب [ 
 ] دعاء يراد به طلب الرزق وهذا يشمل ما يقوم به الدين من العل22م والي2ان والعم22ل الص2ال ، وم2ا يق2وم ب2ه الب2دن م22نوارزقني

 ] دع222اء ب222الب ال222ذي حقيقت222ه إص222لح العب222د ودف222ع جي22ع الك22اره عن222ه ، وال ي222بواجــبرنيطع222ام وش222راب ولب22اس وس222كن . [ 
 ] دع22اء بطل22بوارفعنيض22عف الض22عفاء م22ن عب22اده ، وي22ب كس22ر القل22وب النكس22رة م22ن أجل22ه ، الاض22عة لعظمت22ه وجلل22ه . [ 
الرفعة ، وهذا شامل للرفعة ف الدنيا بعلو النزلة والذكر السن ، والرفعة ف الخرة بعلو النزلة ف النة .

. هذا الذكر من واجبات الصلة ، والواجب أن يقال مرة واحدة والكمل ثلث مرات
.زيادة (ولوالدي) ف دعاء اللوس بي السجدتي { رب اغفر ل } ل أصل لا

�ول~ىم /  .ث�م� ي~س�ج�د� ا~لث�ان{ي~ة~ ك~ال�
---------------------------

أي كالسجدة الول ف اليئة والدعاء الوارد .
ق222ال العلم222اء : إن222ا ش222رع تك222رار الس222جود ف ك222ل ركع222ة دون غيه ، لن222ه أبل222غ م222ا يك222ون ف التواض222ع ، وأفض222ل أرك222ان الص222لة

الفعلية ، وسرها الذي شرعت له .
بـ�̀را, ع~ل~ى ص�د�ور{ ق~د~م~ي�ه{م /  ه~ض� م�ك~ .ث�م� يـ~نـ�

---------------------------
أي ينهض ويرفع رأسه من السجدة الثانية [ مكبا. ] دون رفع لليدين .

قول الصنف (  على صدور قدميه ) فيؤخذ من هذا أنه ل يلس جلسة الستاحة. 

 وبع22د للثاني22ة ه22ي جلس22ة خفيف22ة يف22تش رجل22ه اليس22رى وينص22ب اليمن بع22د الركع22ة الول قب22ل أن ينه22ض: جلس22ة الس22تاحة ،
 .الركعة الثالثة قبل أن ينهض للرابعة

وقد اختلف العلماء في حكمها على ثلثة أقوال :
 : أنا مستحبة .القول الول
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وهذا مذهب الشافعي .
 : ”مذهبنا الصحيح الشهور أنا مستحبة ، وبه قال مالك بن الويرث وأبو حيد وأبو قت22ادة وجاع22ة م22ن الص22حابة ،قال النووي

وأبو قلبة ، وغيه من التابعي“ .
� (  و�ع�ن� م�ال�ك� ب�ن� ال�|و�ي�ر�ث�  اأ�ن�ه| ر�أ�ى ا�لن�ب� ت�و�ي� ق�اع�22د. ت�ه� ل�� ي�2ن�2ه�ض� ح�ت�22 ي�س�22 ار{ي�).  ي|ص�لÎي , ف�إ�ذ�ا ك�ان� ف� و�ت�رÍ م�ن� ص�ل� ، ر~و~اه� ا~ل�ب�خ~ــ
.)  صلوا كما رأيتمون أصلي ( : وهو الذي قال له النب 

 : أنا غي مشروعة2 .القول الثاني
وهذا مذهب المهور .

 : ”وقال كثيون أو الكثرون ل يستحب ، بل إذا رفع رأسه م2ن الس22جود ن2ض ، حك2اه اب2ن الن2ذر ع22ن اب22ن مس22عودقال النووي
وابن عباس وأب الزناد ومالك والثوري وأصحاب الرأي وأحد وإسحاق“ .

 .“ : ”وأكثر الحاديث على هذا قال أحمد
 : واستدلوا

أنا ل تذكر ف أكثر الحاديث .
أنه ليس لا ذكر خاص .

 إنا فعلها عندما كب وحطمه الناس .أن النب 
 : سنة عند الاجة وإل فل .القول الثالث

وهذا اختيار ابن قدامة والشيخ السعدي رحه ال والشيخ ابن عثيمي .
تركه2ا عن2د ع2دم الاج2ة”أصح القوال الثلثة ف جلسة الستاحة استحبابا للحاجة إليها ، واس2تحباب  : قال الشيخ السعدي

 .إليها “
 ”وبذا القول تتمع الدلة  . والراجح أنا سنة مطلقا.“ .قال في المغني :

. حكى بعض العلماء الجاع على أنا ليست بواجبة
. ( افتاش ) ليس لا ذكر ، وصفة جلستها كاللوس بي السجدتي

�ول~ىم /  ع~ة~ ا~لث�ان{ي~ة~ ك~ال� .و~ي�ص~ل�ي ا~لر�ك�
---------------------------

أي : ث يص22لي الركع22ة الثاني22ة ك22الول ف القي22ام ، والرك22وع ، والس22جود ، والل22وس ، وم22ا يق22ال فيه22ا ، ل22ديث الس22ىء ف ص22لته ،
 لا وصف له الركعة الول قال ( ث افعل2 ذلك ف صلتك كلÎها ) .فإن النب 

لكن هناك أشياء تتلف فيها الركعة الثانية عن الول ل يذكرها الؤلف وهي :
 : فل يشرع ف الركعة الثانية ، لن الستفتاح تفتتح به الصلة .دعاء الستفتاح

: أي تكبية الحرام ، فل تعاد ، لنا للدخول ف الصلة ، وهو منتفÍ هنا .والتحريم 
 كان يطول ف الول ما ل يطول ف الثانية . : لن النب أن الركعة الولى أطول من الثانية
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الس22تعاذة : فل تش22رع ف الثاني22ة ، وإن22ا يس22تعيذ ف الركع22ة الول فق22ط ورجح22ه اب22ن القي22م ، ق22الوا : لن الص22لة جل22ة واح22دة ، ل
يتخلل2 القراءتي فيها سكوت ، فالقراءة فيها كالقراءة الواحدة ، وذهب بعض العلماء إل أنه يتعوذ ف كل قراءة لعم22وم ق22وله تع22ال

يم�( ت�ع�ذ� ب�الل�ه� م�ن� الش�ي�ط�ان� الر�ج�  ) والول أرجح .ف�إ�ذ�ا ق�2ر�أ�ت� ال�ق|ر�آن� ف�اس�
~و�ل{م /  ل{س� ل{لت�ش~ه�د{ ا~ل� .ث�م� ي~ج�

---------------------------
أي : بعد الركعتي يلس للتشهد الول ويكون مفتشا. .

ي�222د  ن�222  - ق222ال (  ف ص222فة ص222لة الن222ب –ل222ديث أب ح| ر�ى و�ن�ص�222ب� ا�ل�ي|م� ل�222ه� ا�ل�ي|س�222 �222 ج�ل�222س� ع�ل�222ى ر�ج� ع�ت�2ي� ل�222س� ف�222 ا�لر�ك� ) رواهو�إ�ذ�ا ج�
البخاري .

 كيف تكون الصابع – رحه ال –ل يذكر الصنف 
يضع اليد اليمن على فخذه اليمن ، واليسرى على فخذه اليسرى .

وأما الصابع :
فأصابع اليد اليمن لا صفتان :

 : أن يقبض النصر والبنصر والبام مع الوسطى ويشي بالسبابة .الصفة الولى
 : قبض النصر والبنصر والوسطى والبام والشارة بالسبابة .الصفة الثانية

. وسبق أن الفضل ف العبادات التنوعة أن تفعل هذه مرة وهذه مرة
ا-  ي� ا�لل�22ه| ع�ن�2ه|م�22 ر� -ر�ض�22 ن�22أ�ن� ر�س|22ول� ا�لل�22ه� (  و�ع�22ن� ا�ب�22ن� ع|م�22 ر�ى , و�ال�ي|م� ب�ت�22ه� ا�ل�ي|س�22 ر�ى ع�ل�22ى ر|ك� ه| ا�ل�ي|س�22 هÔد� و�ض�22ع� ي�22د� ان� إ�ذ�ا ق�2ع�22د� ل�لت�ش�22  ك�22

ب�ع�ه� ا�لس�ب�اب�ة�  ي� , و�أ�ش�ار� ب�إ�ص� ث�ة. و�خ��س� ن� , و�ع�ق�د� ث�ل� ل�مÛ   )ع�ل�ى ا�ل�ي|م� ر�و�اه| م|س�

ب�2ه�ام� }  .و�ف� ر�و�اي�ةÍ ل�ه| : { و�ق�2ب�ض� أ�ص�اب�ع�ه| ك|ل�ه�ا , و�أ�ش�ار� ب�ا�ل�ت� ت�ل�ي ا�ل��
 ] إش22ارة إل الثلث22ة ، وقب22ضالتحليق ] صورته أن يقبض النصر والبنصر ث يل22ق بالب22ام م22ع الوس22طى [ [ عقد ثلثا̀ وخمسين

 ] الص22بع ال22ت تق22ع بي الوس22طى والب22ام ، س22يت ب22ذلك لن22م ك22انوا يش22يون ب22االســبابةالنص22ر والبنص22ر إش22ارة إل المس22ي [ 
 ] أي اليد اليمن . [ وقبض أصابعه كلهاعند الخاصمة والسب .

 :ولها صفتانأما أصابع اليد اليسرى تكون مبسوطة مضمومة غي مفرجة ، وأطرافها إل القبلة ، 
 : أن يعل اليدين على الفخذين .الصفة الولى

ففي حديث ابن عمر : ( ... ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها ) .
 : أن يعل اليمن على حرث الركبة اليمن واليسرى يعلها على الركبة اليسرى كالقابض .الصفة الثانية

كما جاء ف حديث ابن الزبي : ( ... وأشار بإصبعه السبابة ... ويلقم كفه اليسرى على ركبته ) .
 : العطف ، يعطف أصابع اليد اليسرى على ركبته .اللقام

. ويسن أيضا. أن يشي بسبابته ف التشهد
 ( وأشار بأصبعه السبابة ) رواه مسلم2 .– السابق –لديث ابن الزبي 

وف حديث ابن عمر ( وأشار بإصبعه الت تلي البام ) رواه مسلم .
 : كل ذلك جائز . وقيل : ل يركها ، وقيل : يركها ، فقيللكن هل يركها ؟ اختلف العلماء ف ذلك 
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 : ”اختلف22وا ف تري22ك إص22بع الس22بابة ، فمنه22م م22ن رأى تريكه22ا ، ومنه22م م22ن ل ي22ره ، وك22ل ذل22ك م22روي ف الث22ارقــال القرطــبي
 ، وجيعه مباح  ، واختاره الصنعان“ .الصحاح السندة عن النب 

ـــن عـــثيمين رحمـــه ال  لك2222ن دل2222ت الس2222نة عل2222ى أن2222ه يش2222ي ب2222ا عن2222د ال2222دعاء فق2222ط ، لن لف2222ظ ال2222ديث :” : وقـــال الشـــيخ اب
( يركها يدعو با ) وقد ورد ف الديث نفي التحريك وإثبات التحريك ، والمع بينهما سهل ، فنفي التحريك ي22راد ب2ه التحري22ك

الدائم ، وإثبات التحريك يراد به التحريك عند الدعاء “.
متى يشير ؟

 : عند الدعاء ، ورجحه الشيخ ابن عثيمي وقيل : عند قول ل إله إل ال ، وقيل : عند لفظ الللة ، قيل
ن~ــا و~ع~ل~ــى ع{ب~ــاد{م /  م� ع~ل~يـ� م~ة� ا~لل�ه{ و~بـ~ر~ك~ات�ه�, ا~لس�ل~ م ع~ل~ي�ك أ~يـ�ه~ا ا~لن�ب{ي� و~ر~ح� , ا~لس�ل~ , و~الط�ي�ب~ات� ي�ات� ل{ل�ه{, و~الص�ل~و~ات� ف~ت�ه�: "ا~لت�ح{ و~ص{

ه~د� أ~ن� م�ح~م�̀دا ع~ب�د�ه� و~ر~س�ول�ه�"   ه~د� أ~ن� ل~ إ{ل~ه~ إ{ل� ا~لل�ه�, و~أ~ش� , أ~ش� ين~ .ا~لل�ه{ ا~لص�ال{ح{
---------------------------

أي : إذا جلس الصلي بعد الركعتي ، فإنه يقول التشهد الول وهو ما ذكره الصنف .
ع|ودÍ لديث  ن�ا ر�س|ول| ا�لل�ه� ( ق�ال�  ع�ب�د� ا�لل�ه� ب�ن� م�س� د|ك|م� ف�2ل�ي�2ق|22ل�ا�ل�ت�2ف�ت� إ�ل�ي�2 ي�2ات| ل�ل�2ه� , و�الص�22ل�و�ات| ,ا � :  ف�2ق�ال� : " إ�ذ�ا ص�2ل�ى أ�ح�2 لت�ح�

ه�د| أ�ن� ل� إ�ل�22ه� إ�ل� ا�لل�22ه| , ن�22ا و�ع�ل�22ى ع�ب�22اد� ا�لل�22ه� ا�لص�22ال��ي� , أ�ش�22 م| ع�ل�ي�2 ات|ه| , ا�لس�22ل� 22Ô و�ر�ح��22ة� ا�لل�22ه� و�ب�2ر�ك�22 ا ا�لن�ب� م| ع�ل�ي�22ك� أ�يÔ2ه�22 و�الط�يÎب�22ات| , ا�لس�22ل�
ا ع�ب�د|ه| و�ر�س|ول|ه|  ه�د| أ�ن� م|�م�د. � ( و�ل��ح��د� ، م|ت�2ف�قÛ ع�ل�ي�ه� , و�الل�ف�ظ| ل�ل�ب|خ�ار�يÎ ) و�أ�ش� .   ع�ل�م�ه| ا�لت�ش�هÔد , و�أ�م�ر�ه| أ�ن� ي2|ع�لÎم�ه| ا�لن�اس�  أ�ن� ا�لن�ب�

 :وقال الخطـابي والبغــوي . “ : العظمة وقيل : التحية ، وقيل معناه السلم ، ” : قال الحافظ ] جع تية . [ التحيات ل
 ] كل ما طاب من قول أو فعل فه22و ل ، وأم22ا بالنس22بة للعب22اد ف22إنه ل يقب22ل إل[ والطيبات”الراد بالتحيات أنواع التعظيمات“ .

]ال22دعاء للن22ب بالس22لمة م22ن ك22ل آف22ة[ السلم عليـك أيهـا النـبي الطي22ب كم22ا ف ال22ديث : ( إن ال طي22ب ل يقب22ل إل طيب22ا. ) .
 ] دعاء له بالرحة ، وهو يتضمن ال2دعاء بص22ول ك2ل أم22ر مرغ22وب[ ورحمة الومكروه ، وهذا شامل من ماوف الدنيا والخرة .

 ] جع بركة ، والبكة الي الكثي الستمر ، وبركات ال على نبيه تشمل حال حياته وحال ماته .[ وبركاتهفيه .
 : الراد جيع المة المدية وهذا أقرب2 وقيل : الصلون ومعهم اللئكة ، وقيل ] أي علينا معشر2 الصلي ، [ السلم علينا

 : ”الش22هر ف تعري22ف الص22ال أن22ه الق22ائم ب22ا ي22ب علي22ه م22ن حق22وق القــال ابــن حجــر ] ه22ذا تعمي22م . [ عبــاد ال الصــالحين
وحقوق عباده“ .

. والتشهد الول من واجبات الصلة كما سيأت إن شاء ال
ع~ة�  م /  ت{ه{ ب{ال�ف~ات{ح~ة{ ف{ي ك�ل� ر~ك� .و~ي�ص~ل�ي ب~اق{ي ص~ل~ بـ�ر� .ث�م� ي�ك~

---------------------------
أي : يك222ب للقي222ام م222ن التش222هد الول رافع222ا. ي222ديه ويص222لي الثالث222ة والرابع222ة كالثاني222ة ، لك222ن يقتص222ر فيهم222ا بالفات222ة فق222ط ، فل يزي222د

عليها . [ وقد سبقت السألة وأنه يسن الزيادة أحيانا. على الفاتة ] .
ير~ و~ه�و~ ا~ل�م~ذ�ك�ور�  م /  ~خ{ .ث�م� يـ~ت~ش~ه�د� ا~لت�ش~ه�د~ ا~ل�

---------------------------
أي يقول التشهد الخي وهو ما سبق ( التحيات ل والصلوات2 والطيبات .... ) .
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يــد�, و~ب~ـار{ك�م /  يــد� م~ج{ يــم~ إ{ن�ــك~ ح~م{ ا ص~ـل�ي�ت� ع~ل~ـى آل{ إ{بـ�ر~اه{ و~ي~ز{يد� ع~ل~ى م~ا تـ~ق~د�م~ ا~لل�ه�م� ص~ل� ع~ل~ى م�ح~م�د� و~ع~ل~ى آل{ م�ح~م�ــد�, ك~م~ــ
يد�  ف{ي الع~ال~م{ين~ ، ع~ل~ى م�ح~م�د� و~ع~ل~ى آل{ م�ح~م�د�, ك~م~ا ب~ار~ك�ت~ ع~ل~ى آل{ إ{بـ�ر~اه{يم~,  .إ{ن�ك~ ح~م{يد� م~ج{

---------------------------
ر�ة�  ، لديثأي ف التشهد الخي يزيد الصلة على النب  ن�ا , ف�2ق|ل�ن�22اقال (  ك�ع�ب| ب�ن| ع|ج� � صلى ال عليه وسلم خ�ر�ج� ع�ل�ي�2 أ�ن� الن�ب�

Íد ن�ا الل�ه| ك�ي�ف� ن|س�لÎم| ع�ل�ي�ك� : ف�ك�ي�ف� ن|ص�لÎي ع�ل�ي�ك� ؟ ف�2ق�ال� : ق|ول|وا : الل�ه|م� ص�لÎ ع�ل�ى م|�م�دÍ و�ع�ل�22ى آل� م|�م�22 : ي�ا ر�س|ول� الل�ه� , ق�د� ع�ل�م�
ي22م�  ا ب�ار�ك�ت� ع�ل�22ى إب�2ر�اه� ي22دÛ م��ي22دÛ  إن�ك�, ك�م�ا ص�ل�ي�ت� ع�ل�ى إب�2ر�اه�يم� إن�ك� ح��يدÛ م��يدÛ , و�ب�ار�ك� ع�ل�ى م|�م�دÍ و�ع�ل�ى آل� م|�م�دÍ , ك�م� متف22ق )ح��

عليه .

 : قي22ل : الرح2ة ، وه2ذا ض2عيف . وقي22ل : أي ثن2اء ال علي2همعن2 الص2لة م22ن ال عل22ى الن2ب مم2د [ اللهم صل على محمد ] 
آل الن22ب علي22ه الص22لة والس22لم ه22م قرابت22ه الؤمن22ون ب22ه ، ] [ آل محمدوهو الصحيح .ف الل العل22ى ، كم22ا ق22اله أب22و العالي22ة ، 

وقيل بأنم أتباعه على دينه ، والصواب : أنه يتلف باختلف الصيغ فإذا قيل : اللهم صل على ممد وعلى آل ممد وعلى م22ن
صحبه وتبعه فيكون الراد بال آل هنا القرابة ، وإذا قيل اللهم صل على ممد وعلى آل ممد نقول ال22راد ب22ال آل هن22ا أتب22اعه عل22ى

 م22ن آل2ه كما ذكر ش2يخ الس22لم اب2ن تيمي2ة رح2ه ال : أزواج2ه لن أزواج الن2ب دينه ، هذا هو الصواب ، ويدخل ف آل النب 
 ج22ع ع22ال ، وه22و ك22ل م22ن س22وى ال ،] [ العالمين : دعاء لمد بإنزال البكة عل22ى الرس22ول وعل22ى آل2ه .[ وبارك على محمد ].

]  [ مجيد: ”المي22د ه22و الم22ود ال22ذي اس22تحق الم22د بفع22اله.[ حميد ] قال الخطابيس22وا ب22ذلك لن22م عل22م عل22ى خ22القهم .
الد كمال العظمة والسلطان“ .

 الصلة على النب. ف التشهد الخي ركن على مذهب النابلة خلفا. لمهور العلماء 
يح{ ا~لد�ج�ال{  م/  ن~ة{ ا~ل�م~س{ , و~م{ن� ف{تـ� ي~ا و~ال�م~م~ات{ ن~ة{ ا~ل�م~ح� .أ~ع�وذ� ب{ا~لل�ه{ م{ن� ع~ذ~اب{ ج~ه~ن�م~, و~م{ن� ع~ذ~اب{ ا~ل�ق~ب�ر{, و~م{ن� ف{تـ�

---------------------------
أي يسن للمصلي أن يقول بعد التشهد الخي هذا الدعاء .

 : ( إذا تشهد أحدكم التشهد الخي فليستعذ بال من أربع : من ع22ذاب جهن22م ، وم22نلديث أب هريرة قال : قال رسول ال 
عذاب القب ، ومن فتنة اليا والمات ، ومن فتنة السيح الدجال ) . متفق عليه

الس22تعاذة م22ن ع22ذاب جهن22م تش22مل أمري22ن : الع22ذاب نفس22ه ، والس22باب[ من عذاب جهنم ] أي قرأ التشهد . [ إذا تشهد ] 
اليا ما يصل ف حياة النسان من شبهات وشهوات ، والمات : قيل ما يكون عند[ فتنة المحيا والممات ] الوصلة إليها . 

الحتضار ، وقيل ما يصل بعد الوت من سؤال العبد ف قبه .
. ذهب بعض العلماء إل أن هذا الدعاء واجب ، وهو قول ابن حزم ، للمر به بقوله ( فليستعذ ) والمر للوجوب

 ق22ال لرج22ل : ( م22ا تق22ول ف ص22لتك ؟ ) ق22ال :وذه22ب ج22اهي العلم22اء إل أن22ه غي واج22ب ، ل22ديث أب هري22رة أن رس22ول ال 
 : ( حول2ا ندن2دن ) رواه أب2وأسأل ال النة وأعوذ ب2ه م22ن الن2ار ، أم2ا إن ل أحس22ن دن2دنتك ول دندن2ة مع22اذ ، فق2ال رس2ول ال 

صوت ل يفهم معناه .[ الدندنة ]      داود 

: هناك أدعية تقال غير هذا الدعاء لم يذكرها المصنف
رÍ ا�لصÎدÎيق�  : ما جاء �منها ع�ن� أ�ب� ب�ك� �  ) أ�ن�ه| ق�ال� ل�ر�س|ول� ا�لل�ه� |ت ت� . ق�ال� ق|ل� : " ا�لل�ه|22م� إ�ن22Î ظ�ل�م�22 ن� د|ع�اء. أ�د�ع|و ب�ه� ف� ص�ل�  ع�لÎم�

يم|  , إ�ن�ك� أ�ن�ت� ا�ل�غ�ف|ور| ا�لر�ح� ي ظ|ل�م.ا ك�ث�ي.ا, و�ل� ي�2غ�ف�ر| ا�لذÔن|وب� إ�ل� أ�ن�ت� , ف�اغ�ف�ر� ل� م�غ�ف�ر�ة. م�ن� ع�ن�د�ك� , و�ار�ح��ن� م|ت�2ف�قÛ ع�ل�ي�ه�  ) .ن�2ف�س�
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ع�د� ب�22ن� أ�ب�22 و�ق�22اصÍ  : م22ا ج22اء �ومنها ع�22ن� س�22 �  : ن�إ�ن� ر�س|22ول� ا�لل�22ه� ( ق�22ال� ة� : " ا�لل�ه|22م� إ�ن22Î أ�ع|22وذ| ب�22ك� م�22 ان� ي�2ت�2ع�22و�ذ| ب��22ن� د|ب2|ر� ا�لص�22ل�  ك�22
ن� ع�22ذ�اب� ا�ل�ق�ب��22 ن�2ي�ا, و�أ�ع|22وذ| ب�22ك� م�22 Ôن�ة� ا�ل22د �, و�أ�ع|وذ| ب�ك� م�ن� أ�ن� أ|ر�د� إ�ل� أ�ر�ذ�ل� ا�ل�ع|م|ر�, و�أ�ع|وذ| ب�ك� م�ن� ف�ت�2 ل� و�أ�ع|وذ| ب�ك� م�ن� ا�ل�|ب� ر�و�اه| ).ا�ل�ب|خ�

Ôار�ي ا�ل�ب|خ�
ع�ن� م|ع�اذ� ب�ن� ج�ب�لÍ  : ما جاء �ومنها �  ) أ�ن� ر�س|ول� ا�لل�ه� أ�ن� ت�2ق|22ول| : ا�لل�ه|2م� Íة يك� ي�2ا م|ع�2اذ| : ل� ت�22د�ع�ن� د|ب2|ر� ك|22لÎ ص�2ل�  ق�22ال� ل�2ه| : أ|وص�2

ن� ع�ب�اد�ت�ك�  ر�ك� و�ح|س� ر�ك� و�ش|ك� ر�و�اه| أ�ح��د| , و�أ�ب|و د�او|د� , و�الن�س�ائ�يÔ ب�س�ن�دÍ ق�و�يð . )أ�ع�نÎ ع�ل�ى ذ�ك�
 قال لعاذ فيه : إن أحبك ، ولنه دعاء جامع شامل .وينبغي العتناء بذا الدعاء لثلثة أمور : لنه وصية ، ولن النب 

رواه أحد أنه كان يقول ( اللهم حاسبن حسابا. يسيا. ) .  : ما جاء عن عائشة . عن النب ومنها

.م/  ع�و ا~لل�ه� ب{م~ا أ~ح~ب� و~ي~د�
---------------------------

أي ويدعو ف ناية التشهد با ورد ف الكتاب والسنة ، والوارد أفضل2 من غيه .
 ) ه22ذا في22ه موافق22ة ل22ديث اب22ن مس22عود ف22إنه في22ه ( ث ليتخي م22ن ال22دعاء أعجب22ه ، في22دعو ) . متف22قويدعو بما أحــب وق22وله (

عليه
”واست|دل به على جواز الدعاء ف الصلة با اختاره الصلي من أمر الدنيا والخرة “ .قال الحافظ ابن حجر : 

ولسلم : ( ث ليتخي بعد| من السألة ما شاء أو أحب ) .
وف هذا دليل على جواز الدعاء بوائج الدنيا والخرة ، وهو اختي2ار الص2نف رح2ه ال ، فق22ول بع2ض العلم22اء ل ي2وز ال2دعاء بغي

ما ورد من أمور الدنيا قول ضعيف ، فيجوز أن يكون اللهم ارزقن مسكنا. واسعا. ونو ذلك .
م~ة� ا~لل�ه{".م/  م� ع~ل~ي�ك�م� و~ر~ح� ين{ه{, و~ع~ن� ي~س~ار{ه{ "ا~لس�ل~ ث�م� ي�س~ل�م� ع~ن� ي~م{

---------------------------
أي بعد التشهد والدعاء يسلم عن يينه فيقول : السلم عليكم ورحة ال ، وكذا عن يساره .

 وسيأت إن شاء ال أن السلم ركن من أركان الصلة ، لديث جابر أن النبقال : ( يزئ عن أحدكم أن يق22ول ع22ن يين22ه 
وشاله : السلم عليكم ) . رواه مسلم 

فقوله ( يزئ ) هذا دال على أن ما دون التسليمتي ل يصل بما الجزاء .
وصيغ السلم :

السلم عليكم ورحة ال ، السلم عليكم ورحة ال .الولى : 
 ك2ان يس22لم ع22ن يين2ه : الس2لم عليك22م ورح2ة ال ، ح2ت ي2رى بي2اض خ2ده الي22ن ، وع22نل2ديث اب2ن مس22عود : ( أن رس22ول ال 

يساره : السلم عليكم ورحة ال ، حت يرى بياض خده اليسر ) . رواه النسائي 
وهذا أكثر ما نقل .

السلم عليكم ورحة ال وبركاته ، السلم عليكم ورحة ال  [ بزيادة : وبركاته عن الول ] .الثانية : 
 فكان يسلم عن يينه : السلم عليكم ورحة ال وبركاته ، وعن شاله : السلملديث وائل بن حجر قال : ( صليت مع النب 

عليكم ورحة ال  ) رواه أبو داود 
وقد اختلف العلماء في زيادة : ( وبركاته ) :

بعضهم ضعفها ، وبعضهم صححها ، وإن طبقها أحيانا. من أجل من صححها من العلماء فل بأس .
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السلم عليكم ، السلم عليكم .الثالثة : 
رواه مسلم فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا : السلم عليكم ، السلم عليكم).لديث جابر بن سرة قال: (صليت مع رسول ال 

متى يبدأ التسليم ؟
يبدأ التسليم مع اللتفات ، ول يبدأ التسليم وهو مستقبل القبلة ، فالتسليم يبدأ مع اللتفات .

ويستحب أن يلتفت حت يرى بياض خده ، للحديث الذي سبق .
ل{ي�ة� م{ن� ا~ل�م~ذ�ك�ور~ات{م/  ~ر�ك~ان� ا~ل�ق~و�  .و~ال�

---------------------------
سيذكر الصنف رحه ال أركان الصلة ، والركان منها أقوال ومنها أفعال ، فسيذكر الن الركان القولية .

والركان جع ركن ، وهو ف اللغة جانب الشيء القوى .
أجزاؤها الت ل تتم الصلة إل با .والمراد هنا : 

.م/  ر~ام{ ب{ير~ة� ا~ل�{ح� ت~ك�
---------------------------

وهذه ركن بالجاع .
 للمسيء ف صلته : ( إذا قمت إل الصلة فكب ) . متفق عليهلقوله 

 : ( تريها التكبي ) . رواه أبو داودولقوله 
. والتحري جعل الشيء مرما. ، سيت بذلك لتحريها الشياء الباحة قبل الشروع

.و~ق{ر~اء~ة� ا~ل�ف~ات{ح~ة{ ع~ل~ى غ~ي�ر{ م~أ�م�وم� م/ 
---------------------------

هذا الركن الثان من أركان الصلة ، وهي قراءة الفاتة .
 : ( ل صلة لن ل يقرأ بفاتة الكتاب ) متفق عليه ، أي ل صلة مزئة .لديث عبادة قال : قال رسول ال 

 ) أي أن الأموم ل تلزمه قراءة الفات22ة ، وظ2اهر إطلق2ه أن2ا ل تلزم22ه ل ف الس2رية ول ف الهري2ة ، ل2ديثلغير مأموم وقوله (
 : ( من كان له إمام فقراءة المام له قراءة ) . جابر قال : قال رسول ال 

وذهب بعض العلماء إل أنا واجبة ف السرية دون الهرية ، وهذا اختيار شيخ السلم ابن تيمية .
واستدلوا بديث جابر السابق : ( من كان له إمام ... ) .

ت|وا ل�ع�ل�ك|م� ت2|ر�ح�|ون�) وبقوله تعال :  ت�م�ع|وا ل�ه| و�أ�ن�ص� هذا أمر بالستماع والنصات لن يقرأ القرآن.قالوا: (و�إ�ذ�ا ق|ر�ئ� ال�ق|ر�آن| ف�اس�
كي22ف يل22زم ال22أموم بق22راءة الفات22ة ف الهري22ة وق22د س22عها م22ن الم22ام وأم 22ن عليه22ا ، والس22امع ال22ؤمن كالفاع22ل ، ب22دليل ق22ولهوقـالوا : 

ب�يل�ك�تعال ف قص2ة موس2ى وه2ارون :  لÔوا ع�22ن� س�2 ن�2ي�ا ر�ب�2ن�2ا ل�ي|ض�22 Ôو�ال. ف�2 ال��ي�2اة� ال2د �ه| ز�ين�2ة. و�أ�م�22 (و�ق�22ال� م|وس�2ى ر�ب�2ن�2ا إ�ن�22ك� آت�2ي�2ت� ف�ر�ع�22و�ن� و�م�ل�

�ل�ي2م� ن|2وا ح�ت�2 ي�2ر�و|ا ال�ع�22ذ�اب� ال� د|د� ع�ل�ى ق2|ل|2وب��م� ف�ل ي2|ؤ�م� ت�ق�يم�ا و�ل ت�2ت�ب�ع�2انÎ . ر�ب�2ن�ا اط�م�س� ع�ل�ى أ�م�و�ال��م� و�اش� ا ف�اس�2 يب�2ت� د�ع�و�ت|ك|م�2 ق�22ال� ق�22د� أ|ج�
ومعلوم2 أن الداعي موسى بنص القرآن ، وهارون كان يؤم ن فجعل ال دعوة موسى دعوة لارون .س�ب�يل� ال�ذ�ين� ل ي�2ع�ل�م|ون�) 
 أنه سكت ليمكن الأمومي2 من قراءة الفاتة .ولنه ل يثبت عن النب 

وذهب بعض العلماء إل وجوب قراءة الفاتة لكل مص22ل ، ف الس2رية والهري2ة ، للم22ام والنف2رد ، وه22ذا م22ذهب الش22افعي واخت2اره
البخاري والشوكان والشيخ ابن باز وابن عثيمي .
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لديث عبادة السابق : ( ل صلة لن ل يقرأ ... ) وهذا النفي نفي للصحة2 .
 ، فثقل22ت علي2ه الق2راءة ، فلم22ا ف22رغ ق2ال : ف ص2لة الفج22ر فق22رأ رس2ول ال ولديث عبادة أيضا. ق22ال : ( كن2ا خل2ف رس22ول ال 

لعلكم تقرؤون خلف إمامكم ، فقلنا نع22م ، ق22ال : ل تفعل22وا إل بفات2ة الكت2اب ، ف2إنه ل ص2لة ل2ن ل يق22رأ  ب2ا ) . رواه أب2و داود
وأحد 

 : ( من صلى صلة ل يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلثا. غي تام ) . رواه مسلم2وعن أب هريرة قال : قال رسول ال 
النقص .والخداج : 

وهذا القول هو الصحيح ، والواب عن أدلة القول السابق :
أما الية فهي عامة وحديث عبادة خاص ، والاص يقضي على العام .

” كل طرقه معلولة “ .قال ابن حجر : وأما حديث جابر : ( من كان له إمام ... ) فحديث ل يثبت . 
،تس22قط الفات22ة ف ح22ق ال222أموم إذا ج22اء والم222ام ف الرك22وع، ف22إنه ف ه22ذه الال22ة يك22ب للح222رام ث يرك22ع، وتس222قط عن22ه الفات22ة

 فق22ال: زادك ال حرص22ا. وهو راكع فركع قبل أن يصل إل الصف، فذكر ذلك للن22ب لديث أب بكرة: (أنه انتهى إل النب 
 بقضاء الركعة ، فدل على أنه معذور، لنه ل يدرك مل القراءة وهو القيام.ول تعد) ول يأمره النب 

ير� م/  ~خ{ .و~الت�ش~ه�د� ا~ل�
---------------------------

التشهد الخي ركن من أركان الصلة ، وهذا مذهب النابلة والشافعية .
لديث ابن مسعود قال : ( كنا نقول قبل أن يف2رض علين2ا التش2هد : الس22لم عل22ى ال الس2لم عل22ى جبي2ل وميكائي22ل فق22ال رس2ول

 : ل تقولوا هكذا ، فإن ال هو السلم ، ولكن قولوا : التحيات ل والصلوات والطيبات السلم عليك أيه22ا الن22ب ورح2ة الال 
.......  ) . رواه النسائي 

 وج2به بس22جود س2هو ، عل22م ب22ذلكوالصل أن التشهدين [ الول والثان ] كليهما فرض ، لك22ن التش22هد الول ل2ا ترك2ه الرس22ول 
أنه من الواجبات ، ’ويبقى التشهد الخي على فرضيته ركنا. .

، ول يذكر الؤلف اللوس من التشهد الخي ، فهذا أيضا. ركن من أركان الصلة ، فلو قرأ التشهد وه22و ق22ائم ل تص22ح ص22لته
لنه ترك ركنا. .

م�م/   .و~الس�ل~
---------------------------

وهذا أحد أركان الصلة ، والشهور من مذهب المام أحد أن كل التسليمتي ركن .
 واظب عليها وقال : ( صلوا كما رأيتمون أصلي ) .لن النب 

 يت22م بالتس22ليم ) . متف22ق علي22ه و ( ال ) في22ه للعه22د ال22ذهن ، أي : التس22ليم العه22ود ، وه22ووف ح22ديث عائش22ة ق22الت : ( ك22ان 
السلم عليكم ورحة ال ، عن اليمي ، السلم عليكم ورحة ال عن الشمال .

 أنه كان يسلم عن يينه وعن شاله .ولديث : ( تليلها التسليم ) فقالوا القصود بالتسليم التسليم العهود من فعل النب 
 قال : ( إنا يكفي أحدكم أن يضع يده عل2ى فخ2ذه ث يس22لم ع22ن يين2ه : الس22لم عليك2م ورح2ةولديث جابر بن سرة أن النب 

ال ، وعن شاله : السلم عليكم ورحة ال ) . رواه مسلم2
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) دليل على أنه ل يكفي أقل من ذلك .يكفي فقوله ( 
 ك2ان يس22لم تس2ليمة واح2دةوذهب جهور العلماء إل أن الواجب هو التسليمة الول دون الثانية ، لديث عائشة : ( أن النب 

 على تسليمة واحدة في2ه أح2اديث ل تص2ح ، ض2عفها اب22ن عب2د ال2ب واب2ن القي2م ، لك22ن ثب2ت) رواه أبو داود ، لكن اقتصار النب 
ذلك عن بعض الصحابة .

ع~ال{ه~ا: أ~ر�ك~ان� ف~ع{ل�ي~ة�م/   .و~ب~اق{ي أ~فـ�
---------------------------

أي الباقي سوى ما مضى أركان فعلية .
كالقيام ف الفرض ، وهو ركن بالجاع .

) لقوله تعال :  وهذا أمر والمر للوجوب .( و�ق|وم|وا ل�ل�ه� ق�ان�ت�ي�
 لعمران بن حصي : ( صل قائما. ، فإن ل تستطع فقاعدا. ) رواه البخاريوقال 
. ويسقط القيام عند العجز عنه ، أو ف النافلة

الركوع :
وهو ركن بالجاع ، قاله ف الغن .

 للمسيء ف صلته : ( ... ث اركع حت تطمئن راكعا. ) .لقوله 
الرفع منه :

لديث السيء ف صلته قال له : ( ... ث ارفع حت تطمئن قائما. ) .
. يستثن من هذا الركوع الثان وما بعده ف صلة الكسوف فإنه سنة

السجود :
وهو ركن بالجاع .

 للمسيء ف صلته : ( ث اسجد حت تطمئن ساجدا. ) .لقوله 
الجلوس بين السجدتين :

 للمسيء ف صلته : ( ث ارفع حت تطمئن جالسا. ) .لقوله 
الترتيب : 

 علم السيء ف صلته بقوله ( ث ) وث تدل على التتيب .لن الرسول 
 على هذا التتيب .ولواظبة النب 

 : أي ترتيب الركان : قيام ، ث رفع ، ث سجود ، ... .الترتيب
وقد اختلف العلماء في حكمها : ] ف التشهد الخي هل هي ركن أم ل ؟ ل يذكر الؤلف [ الصلة على النب مسألة : 

أنا ركن .القول الول : 
وهذا الشهور من مذهب2 النابلة .

 : أمرن2ا ال بالص2لة علي22ك فكي2ف نص22لي ؟ ق22ال : قول22وا الله22م ص2لÎل22ديث اب22ن مس22عود ف ص22حيح مس22لم : ( أن2م ق2الوا للن22ب 
على ممد ... ) وهذا أمر ، لكن هذا ليس أمرا. ابتدائيا. وإنا هو أمر للرشاد ؛ فل يقتضي الوجوب .

أنا واجبة .القول الثاني : 
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وهذا مذهب الشافعي .
إل ذلك ذهب عمر وابنه وابن مسعود2 وجابر بن زيد والشعب“ .قال الشوكاني : ”

ل�يما.) لقوله تعال :  ا ال�ذ�ين� آم�ن|وا ص�لÔوا ع�ل�ي�ه� و�س�لÎم|وا ت�س� Î ي�ا أ�يÔ2ه� ت�ه| ي|ص�لÔون� ع�ل�ى الن�ب� .(إ�ن� الل�ه� و�م�لئ�ك�
ل� رجل. يدعو ف صلته ، ل يمد ال ، ول يص2لÎ عل22ى الن22ب ولديث فضالة بن عبيد قال : ( سع رسول ال   ، فق22ال : ع�ج�22

هذا ، ث دعاه فقال : إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ، ث يصلي على النب ، ث يدعو با ش22اء ) . رواه أب22و داود
وأحد

أنا سنة .القول الثالث : 
ورجح هذا القول ابن النذر والشوكان .
والراجح القول بالوجوب .لعدم الدليل الذي يدل على الوجوب ، 

ة{ إ{ل� :م/  ب~ات{ ا~لص�ل~ ~و�ل~ , ف~إ{ن�ه� م{ن� و~اج{  .ا~لت�ش~ه�د~ ا~ل�
---------------------------

سيذكر الؤلف هنا واجبات الصلة .
فذكر أن التشهد الول من واجبات الصلة .

 ص2لى ب2م الظه22ر فق22ام ف الركع22تي الوليي ول يل22س ، فق2ام الن2اس مع22ه ، ح22ت إذا قض22ىلديث عبد ال بن بينة : ( أن النب 
صلته وانتظر الناس تسليمه ، كب وهو جالس فسجد سجدتي قبل أن يسلم فسلم ) . متفق عليه

 لا نسيه ل ي�2ع|د إليه وجبه بسجود السهو ، ولو كان ركنا. ل ينجب بسجود السهو .أن الرسول وجه الدللة : 
.م/  ر~ام{ ب{ير~ة{ ا~ل�{ح� ر~ ت~ك� ب{ير~ات{ غ~يـ� و~الت�ك�

---------------------------
هذا الثان من واجبات الصلة .

وهو تكبيات النتقال ، فهذه من واجبات الصلة .
 : ( وإذا كب فكبوا ) . متفق عليه ، وهذا أمر والمر للوجوب .لقوله 

ولنه شعار النتقال من ركن إل آخر .
 : ( صلوا كما رأيتمون أصلي ) . كان يكب ف كل خفض ورفع ، وقد قال  على ذلك ، فإنه ولواظبة النب 

. يستثن من ذلك تكبية الحرام ، فإنا ركن كما سبق
وتكبية السبوق إذا أدرك إمامه راكعا. فإنا سنة ، للجتزاء عنها بتكبية الحرام ، وكذا الزوائد ف العيد والستسقاء فإنا سنة .

ك�وع . �ُ م/ و~ق�ول س�بح~ان ر~ب{ي الع~ظ{يم ف{ي ال̀ر
---------------------------

هذا من واجبات الصلة .
 : اجعلوه22ا ف رك22وعكم ، ول22ا نزل22ت : س22بح اس22مل22ديث عقب22ة ب22ن ع22امر ق22ال : ( ل22ا نزل22ت : فس22بح باس22م رب22ك العظي22م ، ق22ال 

 : اجعلوها ف سجودكم ) . رواه أبو داودربك العلى ، قال 
 : ( وأما الركوع فعظموا فيه الرب ) . رواه مسلم 2ولقوله 

~ع�ل~ى" م~ر�̀ة ف{ي ا~لس�ج�ود{.م/  و "س�ب�ح~ان~ ر~ب�ي ا~ل�
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---------------------------
هذا أيضا. من واجبات الصلة ، للحديث السابق .

ن�ون�.م/  تـ~ي�ن{ م~ر�̀ة, م~ر�̀ة, و~م~ا ز~اد~ فـ~ه�و~ م~س� د~ و "ر~ب� ا{غ�ف{ر� ل{ي" بـ~ي�ن~ ا~لس�ج�
---------------------------

هذا أيضا. من واجبات الصلة : أن يقول الصلي بي السجدتي رب اغفر ل .
 : ( صلوا كما رأيتمون أصلي ) . ، ولقوله لفعل النب 

والواجب مرة ، وما زاد فهو أكمل .
ف~ر{د{ م/  ه�" ل{ل�{م~ام{ و~ال�م�نـ� : "س~م{ع~ ا~لل�ه� ل{م~ن� ح~م{د~ د�" ل{ل�ك�ل�. ، و~قـ~و�ل~ و "ر~بـ�ن~ا ل~ك~ ا~ل�ح~م�

---------------------------
هذا أيضا. من واجبات الصلة [ التسميع والتحميد ] .

 : ( إذا قال المام سع ال لن حده ، فقولوا : ربنا ولك المد ) .لقوله 
ل{ م/  ا ب{ال�ج~ه� , و~ك~ذ~ و~ بـ�ر�ه~ا س�ج�ود�ه� ا~لس�ه� و{, و~ي~ج� ق�ط� ب{الس�ه� ب~ات� ت~س� .فـ~ه~ذ{ه{ ا~ل�و~اج{

---------------------------
أراد الؤلف رحه ال أن يبي الفرق بي الواجبات والركان ، فذكر أول. الواجبات .

فالواجبات تسقط بالسهو ، ويبها بسجود سهو .
فلو أنه ترك التشهد الول ناسيا. ، فإنه ل يلزمه أن يأت به ، ويبه بسجود سهو .

وكذا لو ترك [ سبحان رب العظيم ] ف الركوع ناسيا. ، فإنه ل يلزمه أن يأت به ، ويبه بسجود سهو .
 ) مفهومه لو تركها عمدا. فإنه تبطل صلته .تسقط بالسهو وقوله (

لو ترك التشهد الول عمدا. ، فإن صلته باطلة .مثال : 
لو ترك سبحان رب العلى عمدا. ، فإن صلته باطلة .

̀دا.م/  ̀ل و~ل~ ع~م� ̀وا و~ل~ ج~ه� ق�ط� س~ه� ~ر�ك~ان� ل~ ت~س� و~ال�
---------------------------

والركان ل تسقط مطلقا. ل سهوا. ول جهل. ، بل ل بد أن يأت با ويسجد للسهو .
وهذا هو الفرق بي الواجبات والركان ، فالركان ل بد أن يأت با الصلي ل تسقط أبدا. .

إنسان ترك الركوع ناسيا. ، فل بد أن يأت بالركوع ويسجد للسهو ، لن الركوع ركنا. من أركان الصلة .مثال : 
لو ترك قراءة الفاتة ناسيا. ، فإنه يلزمه أن يأت با .مثال : 

ر� ص�2ل�ى ب�ن�2ا ر�س|2ول| الل�2ه� ق2ال (والدليل على أن الركان ل تسقط حديث أب هري2رة  ر� و�إ�م�22ا ال�ع�ص�22 ىÎ إ�م�22ا الظÔه�22 د�ى ص�2ل�ت�ى� ال�ع�ش�22  إ�ح�2
ر�ع�ان| ر�ج� س�2 ا و�خ�2 اب�2ا أ�ن� ي�2ت�ك�ل�م�2 ر| ف�2ه� رÍ و�ع|م�22 ا م|غ�ض�22با. و�ف�22 ال�ق�22و�م� أ�ب|2و ب�ك�22 ت�2ن�د� إ�ل�ي�2ه�2 د� ف�اس�2 ج� ل�22ة� ال�م�س�22 عا. ف�22 ق�ب�2 ذ� �22 ث|�2 أ�ت�22ى ج�22 ع�ت�2ي� ل�م� ف�22 ر�ك� ف�س�22

 2Ô يت� ف�2ن�ظ�22ر� الن�ب� ر�ت� الص�2ل�ة| أ�م� ن�س�22 ي�ن� ف�2ق�22ال� ي�2ا ر�س|2ول� الل�2ه� أ�ق|ص�22 ر�ت� الص�ل�ة| ف�2ق�22ام� ذ|و ال�ي�22د� �2ال. ف�2ق�22ال� « م�2ا ي�2ق|22ول|الن�اس� ق|ص�  ي��ين2ا. و�ش�
ب�2ر� و�ر�ف�22ع�  ب�2ر� و�س�22ج�د� ث|�2 ك� ب�2ر� ف�2ر�ف�22ع� ث|�22 ك� ب�2ر� ث|� س�22ج�د� ث|�22 ك� � و�س�ل�م� ث|� ك� ع�ت�2ي� � . ف�ص�ل�ى2 ر�ك� ع�ت�2ي� ي�ن� » . ق�ال|وا ص�د�ق� ل�� ت|ص�لÎ إ�ل� ر�ك� )ذ|و ال�ي�د�

 لا سلم من ركعتي ف الظهر ، وأخب بذلك ، قام وأت بالركعتي وسجد للسهو بعد السلم .متفق عليه ، فالنب 
ة{.م/  م{ل� ل{لص�ل~ و~ال�ب~اق{ي س�ن~ن� أ~قـ�و~ال� و~أ~فـ�ع~ال� م�ك�
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---------------------------
أي : ما عدا الركان والواجبات فهو سنن ، وهي على نوعي ، سنن قولية وسنن فعلية .

يثاب فاعلها امتثال. ول يعاقب تاركها .وحكمها : والسنة ما أمر به الشارع ل على وجه اللزام ، 
دعاء الستفتاح ، رفع اليدين ، البسملة ، والتعوذ ، ق22ول آمي عن2د النته2اء م22ن ق2راءة الفات2ة ، ق2راءة س2ورة أو بع22ض س2ورةأمثلة :

 ف التش22هد الخي ، رف22ع الي22دينبعد الفاتة ، ما زاد على الواحدة ف تسبيح الرك2وع والس22جود ، ال2دعاء بع22د الص22لة عل22ى الن22ب 
ف الواضع الربع الت سبقت ، وضع اليد اليمن على اليسرى على الصدر .

أ�ن{ين~ة� ف{ي ج~م{يع{ أ~ر�ك~ان{ه~ا. م/  ~ر�ك~ان{ ا~لط�م~ و~م{ن� ا~ل�
: و~ع~ن� أ~ب{ي ه�ر~يـ�ر~ة~: أ~ن� ا~لن�ب{ي�  ر~ م~ع~ــك~(  ق~ال~ ر~أ� م~ــا تـ~ي~س�ــ , ث�م� ا{قـ� بـ�ر� ل~ة~ ف~ك~ ب{ل{ ا~ل�ق{بـ� تـ~ق� ب~غ{ ا~ل�و�ض�وء~, ث�م� ا{س� ة{ ف~أ~س� إ{ذ~ا ق�م�ت~ إ{ل~ى ا~لص�ل~

ت�ـى ت~ط�م~ئ{ن� ̀دا, ث�ـم� ا{ر�ف~ـع� ح~ اج{ ت�ـى ت~ط�م~ئ{ن� س~ـ ج�د� ح~ ا, ث�ـم� ا�س�ــ , ث�م� ا{ر�ك~ع� ح~ت�ى ت~ط�م~ئ{ن� ر~اك{̀عا, ث�م� ا{ر�ف~ع� ح~ت�ى تـ~ع�ت~ـد{ل~ ق~ائ{̀مـ م{ن� ا~ل�ق�ر�آن{
ت{ك~ ك�ل�ه~ا ̀دا ث�م� ا{فـ�ع~ل� ذ~ل{ك~ ف{ي ص~ل~   م�تـ�ف~ق� ع~ل~ي�ه{  .  )ج~ال{̀سا, ث�م� ا�س�ج�د� ح~ت�ى ت~ط�م~ئ{ن� س~اج{

---------------------------
من أركان الصلة : الطمأنينة .

 أنك2ر عل22ى الص22حاب س2رعته ، وق22ال : (إن22ك لوي2دل عل22ى ذل22ك : ح2ديث الس2يء ف ص2لته ال2ذي ذك2ره الص2نف : ف2إن الن2ب 
.(Îتصل

: (أس22وأ الن22اس س22رقة ال22ذي يس22رق ف ص22لته، ل يت22م ركوعه22ا ول س22جودها ول خش22وعها ) . رواهول22ديث أب س22عيد ق22ال: ق22ال 
أحد

وع22ن حذيف22ة : ( أن22ه رأى رجل. ل يت22م رك22وعه ول س22جوده ، فلم22ا قض22ى ص22لته دع22اه ، فق22ال ل22ه حذيف22ة : م22ا ص22ليت ، ول22و م22ت
على غي الفطرة الت فطر ال عليها ممدا. ) . رواه البخاري  .

: واختلف العلماء في مقدار الطمأنينة
السكون قليل. ، مقدار إذا ركع وسكن ، فهذه طمأنينة .فقيل : 
بقدر الذكر الواجب ، وهذا الصحيح .وقيل : 

ليتمكن من التيان به ، فيلبث ف الركوع لبثا. أقله تسبيحة ، وكذا ف السجود ، وكذا ف العتدال .

  م�تـ�ف~ق� ع~ل~ي�ه{  ) .ص~ل�وا ك~م~ا ر~أ~يـ�ت�م�ون{ي أ�ص~ل�ي (  : و~ق~ال~ 
---------------------------

 ف نف2رع2ن مال22ك ب2ن ال22ويرث ق2ال  ( أتي2ت الن2ب   ح2ديث مال22ك ب2ن ال22ويرث ول22ه قص2ة ،– رح2ه ال –ذكر الصنف 
م22ن ق22ومي ، فأقمن22ا عن22ده عش22رين ليل22ة ، وك22ان رحيم22ا. رفيق22ا. ، فلم22ا رأى ش22وقنا إل أهالين22ا ، ق22ال : ارجع22وا فكون22وا فيه22م ،

وعلموهم ، وصلوا ، فإذا حضرت الصلة فليؤذن لكم أحدكم ، وليؤمكم أكبكم ) . 
 الديث دلي2ل عل2ى أن2ه ينبغ2ي القت2داء ب2النبفيم2ا يفعل22ه م2ن الص22لة ، وه2ذا ال2ديث ي2دل عل2ى اس2تحباب القت2داء 

 ف جيع أفعال وأقوال الصلة ، فما دل الدليل على وج2وبه فيجب ، وما دل الدليل على استحبابه فيستحببالنب 
.
 أن السنة تشريع ، لن أكثر أفعال وأقوال الصلة من النب. ل من القرآن 
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 ل بد من دراسة صفة صلة النب لن أراد القتداء بالنب . 
. فضل الرحلة ف طلب العلم
. حرص الصحابة على التعلم
 بي22ان م22ا ك22ان علي22ه الن22بك|م� ن� أ�ن�2ف|س�22 اء�ك|م� ر�س|22ولÛ م�22  م22ن الش22فقة والهتم22ام ب22أمور ال22دين ، كم22ا ق22ال تع22ال : ( ل�ق�22د� ج�22

يمÛ ) . وقال   : ( أنا نب الرحة ) .ع�ز�يزÛ ع�ل�ي�ه� م�ا ع�ن�تÔم� ح�ر�يصÛ ع�ل�ي�ك|م� ب�ال�م|ؤ�م�ن�ي� ر�ؤ|وفÛ ر�ح�
. وجوب تعليم العلم ونشره

م / فإذا فرغ من صلته :
---------------------------

أي : إذا سلم من صلته الفروضة .
 الذكار الت تقال عقب السلم من الصلة الفروضة .– رحه ال –سيذكر الصنف 

ر~ام{م / استغفر ثلثا̀ وقال :  ل{ و~ال�{ك� م� . تـ~ب~ار~ك�ت~ ي~ا ذ~ا ا~ل�ج~ل~ م� و~م{ن�ك~ ا~لس�ل~  .ا~لل�ه�م� أ~ن�ت~ ا~لس�ل~
---------------------------

م|ك�ان� ر�س|ول| ا�لل�ه� (  ق�ال�  ث�2و�ب�ان� لديث  ن�22ك� ا�لس�22ل� م| و�م� ث.ا , و�ق�ال� : " ا�لل�ه|م� أ�ن�ت� ا�لس�ل� ت�2غ�ف�ر� ا�لل�ه� ث�ل� ت�ه� ا�س�  إ�ذ�ا ا�ن�ص�ر�ف� م�ن� ص�ل�
ر�ام�2  ل� و�ال��ك� ل�مÛ  ). ت�2ب�ار�ك�ت� ي�ا ذ�ا ا�ل��ل� ر�و�اه| م|س�

 إذا س2لم ل يقع2د إل مق22دار م22ا يق22ول : اس2تغفر ال ثلث2ا. ، الله2م أن2ت الس2لمولديث عائشة ف صحيح مسلم2 : ( ك2ان الن2ب 
ومنك السلم تباركت يا ذا اللل والكرام ) .

 ] الراد بالس22لم هن2ا : الس2لمة م2ن الش2رور والف2ات ،[ ومنك السلم ] اسم من أساء ال ، ومعناه : الذي سلم من كل عيب ، وبرئ من كل آفة ، [ السلم
ل .الكرام ] عظيم القدر . [ الجللأي السلمة ترجى منك [   ] هو الستحق أن يكرم وأن ي|

( والس22تغفرين بالس22حار ) مش22روعية الس22تغفار بع22د ك22ل عب22ادة كم22ا ق22ال تع22ال ( ف22إذا أفض22تم م22ن عرف22ات .... ) وق22ال تع22ال
وأم22ر ال ن22بيه بالس22تغفار بع22د أداء الرس22الة ، والقي22ام ب22ا علي22ه م22ن أعبائه22ا فق22ال ف آخ22ر س22ورة أنزل22ت علي22ه ( إذا ج22اء نص22ر ال

والفتح . ورأيت الناس ... ) .

م / ل إله إل ال ، وحده ل شريك له ، له الملك ، وله الحمد ...... الخ .
---------------------------

 .ث يقول بعد الستغفار هذا الدعاء
ان� اب�22ن| الزÔب�2ي��22 ي�2ق|22ول| :  أ�ب�22 الزÔب�2ي��22 ق�22ال� ل22ديث لÎم| فك�22 ي�22 ي|س�22 ر�يك� ل�22ه| ل�22ه| ال�م|ل�22ك| و�ل�22ه|(  د|ب|22ر� ك|22لÎ ص�22ل�ةÍ ح� ه| ل� ش�22 د� ل� إ�ل�22ه� إ�ل� الل�22ه| و�ح�22

ءÍ ق�د�يرÛ ل� ح�و�ل� و�ل� ق2|و�ة� إ�ل� ب�الل�ه� ل� إ�ل�ه� إ�ل� الل�ه| و�ل� ن�2ع�ب|د| إ�ل� إ�ي�اه| ل�ه| النÎ2ع�م�ة| و�ل�ه| ال�ف�ض�ل| و�ل�ه| الث�2ن�اء| ال��س�22ن| ل� د| و�ه|و� ع�ل�ى ك|لÎ ش�ى� ال��م�
رواه مسلم2  )  ي2|ه�لÎل| ب��ن� د|ب2|ر� ك|لÎ ص�ل�ةÍ و�ق�ال� ك�ان� ر�س|ول| الل�ه� )إ�ل�ه� إ�ل� الل�ه| م|�ل�ص�ي�2 ل�ه| الدÎين� و�ل�و� ك�ر�ه� ال�ك�اف�ر|ون� 

وما يقوله أيضا. :
ر�يك� ل�22ه| ل�22ه|ال�م|غ�ي�ة| ب�ن| ش|ع�ب�ة� أ�ن� ر�س|ول� الل�ه� ما جاء ف حديث   ه| ل� ش�22 د�  ك�ان� إ�ذ�ا ف�2ر�غ� م�ن� الص�ل�ة� و�س�ل�م� ق�ال� « ل� إ�ل�ه� إ�ل� الل�ه| و�ح�22

ا م�ن�2ع�22ت� و�ل� ي�2ن�2ف� ا أ�ع�ط�ي�22ت� و�ل� م|ع�ط�22ى� ل�م�2 ءÍ ق�2د�يرÛ الل�ه|2م� ل� م�2ان�ع� ل�م�2 د| و�ه|2و� ع�ل�22ى ك|22لÎ ش�2ى� ن�2ك� ال��2د222Ôال�م|ل�ك| و�ل�ه| ال��م�22 رواه ) ع| ذ�ا ال��2دÎ م�
 .مسلم
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م / سبحان ال والحمد ل وال أكبر ثلث̀ا وثلثيــن ، ويقــول : ل إلــه إل ال وحــده ل شـريك لــه ، لـه الملــك ولــه الحمــد ،
وهو على كل شيء قدير ، تمام المائة .

---------------------------
أي : ث بعد ذلك يقول : يسبح ويكب ويمد ال ، وقد وردت على عدة صيغ :

 ، وتام الائة : ل إله إل ال .... ال33 ، وال أكب 33 ، والمد ل 33 ما ذكرها الصنف : سبحان ال الولى :
ب�2ر� ا�لل�22ه|(  ق�2ال� :  ع�22ن� ر�س|2ول� ا�لل�2ه� أ�ب�2 ه|ر�ي�2ر�ة� ل22ديث  ث�ي�22 , و�ك� ث.2ا و�ث�ل� د� ا�لل�2ه� ث�ل� ث�ي�22 , و�ح��2 ث.2ا و�ث�ل� ةÍ ث�ل� ب�ح� ا�لل�2ه� د|ب2|ر� ك|2لÎ ص�2ل� م�22ن� س�2

د| , و�ه|2و� ع�ل�22ى ر�يك� ل�2ه| , ل�2ه| ا�ل�م|ل�22ك| , و�ل�2ه| ا�ل��م�2 ه| ل� ش�2 د� ائ�ة� : ل� إ�ل�2ه� إ�ل� ا�لل�2ه| و�ح�2 ع|ون� , و�ق�2ال� ت��2ام� ا�ل�م�2 عÛ و�ت�س� ث�ي� , ف�ت�ل�ك� ت�س� ث.ا و�ث�ل� ث�ل�
ر�  ءÍ ق�د�يرÛ , غ|ف�ر�ت�2 ل�ه| خ�ط�اي�اه| , و�إ�ن� ك�ان�ت� م�ث�ل� ز�ب�د� ا�ل�ب�ح� ل�مÛ    . )ك|لÎ ش�ي� ر�و�اه| م|س�

 .34 ، وال أكب 33 ، والمد ل 33سبحان ال الثانية : 
ر�ة� ع�ن� ر�س|ول� الل�ه� لديث  ت|وب�22ةÍ ث�ل�ثÛ و�ث�ل�ث|22ون�(  ق�ال� ك�ع�ب� ب�ن� ع|ج� م|ع�قÎب�ات2Û ل� ي��يب| ق�ائ�ل|ه|ن� - أ�و� ف�اع�ل|ه|ن� - د|ب2|ر� ك|22لÎ ص�22ل�ةÍ م�ك�

ب�ي�ة.  ة. و�أ�ر�ب�عÛ و�ث�ل�ث|ون� ت�ك� ب�يح�ة. و�ث�ل�ثÛ و�ث�ل�ث|ون� ت��م�يد� ) رواه مسلم2 .ت�س�
 .10 ، وال أكب 10 ، والمد ل 10سبحان ال الثالثة : 

 ( خلت2ان ل يص2يهما رج22ل مس22لم إل دخ22ل الن2ة ، أل وه2ا يس22ي وم22ن يعم2للديث عب2د ال ب2ن عم22رو ق22ال . ق2ال رس22ول ال 
بم22ا قلي22ل ، يس22بح ال دب22ر ك22ل ص22لة عش22را. ، ويم22ده عش22را. ، ويك22به عش22را. ، ق22ال رس22ول ال : فتل22ك خس22ون وم22ائة باللس22ان ،

وألف وخسمائة ف اليزان ) رواه التمذي .
 .25 ، ل إله إل ال 25 ، وال أكب 25 ، والمد ل 25سبحان ال الرابعة : 

ً. وثلثي ونم22ده ثلث وثلثي ونك22به أرب22ع وثلث22ون، ل22ديث زي22د ب22ن ث22ابت ق22ال : ( أمرن22ا أن نس22بح ال دب22ر ك22ل ص22لة ثلث22ا�
 ،33 وتك2بوا 33 وتم2دوا 33قال : فرأى رجل من النصار ف النام ، فقال : أمركم رس22ول ال أن تس2بحوا ف دب2ر ك2ل ص2لة 

 فحدثه فقال : افعلوا ) رواه التمذي .قال : نعم ، قال : فاجعلوها خسا. وعشرين2 ، واجعلوا التهليل معهن ، فغدا على النب 
. وما يقال بعد الصلة آية الكرسي

و�ت| : (  ق�ال� : ق�ال� ر�س|ول| ا�لل�ه� ع�ن� أ�ب� أ|م�ام�ة�  ن� د|خ|22ول� ا�ل��ن�22ة� إ�ل� ا�ل�م�22 ت|وب�ةÍ ل��22 ي��ن�2ع�22ه| م�22 ةÍ م�ك� يÎ د|ب2|ر� ك|لÎ ص�ل� ) . م�ن� ق�2ر�أ� آي�ة� ا�ل�ك|ر�س�
ب�ان�  والديث صحيح له طرق وشواهد .، ر�و�اه| الن�س�ائ�يÔ , و�ص�ح�ح�ه| ا�ب�ن| ح�

 : يعن أن الانع هو الوت .يمنعه : أي بعد السلم من الصلة ، لن ما قبل السلم ليس مل. للقراءة .ل دبر
 وما يقرأ العوذتي ، لديث عقبة بن عامر : ( أمرن رسول ال . ( رواه أبو داود  أن أقرأ بالعوذتي دبر كل صلة

م / والرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات عشر : وهي المذكورة في حديث ابن عمر قال : حفظت عن رسول ال  عشر
ركعات : ركعتين قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين بعد المغرب في بيته ، وركعتين بعد العشاء في بيته ، وركعتين قبل

الفجر ) متفق عليه .
---------------------------

والق22ول الث22ان : أن بأن22ا عش22ر ، – رح22ه ال –ه22ذا م22ا ذه22ب إلي22ه الص22نف ، أي : والس22نن الدائم22ة الص22احبة للف22رائض عش22ر 
- أ|مÎ ح�ب�يب�22ة� أ|مÎ ا�ل�م|22ؤ�م�ن�ي� ل22ديثالس22نن الراتب22ة ثنت22ا عش22رة ركع22ة ، بزي22ادة ركع22تي قب22ل الظه22ر فتك22ون أربع22ا.، وه22ذا الق22ول ه22و الراج22ح 

 � : س��ع�ت� ا�لن�ب� : ر�ض�ي� ا�لل�ه| ع�ن�2ه�ا- ق�ال�ت� � ل�ه| ب��ن� ب�2ي�تÛ ف� ا�ل��ن�ة� }   ي�2ق|ول| ل�ةÍ ب|ن� ع�ة. ف� ي�2و�مÍ و�ل�ي�2 ر�ة� ر�ك� ل�مÛ { م�ن� ص�ل�ى ا�ث�2ن�ت�ا ع�ش� .ر�و�اه| م|س�22
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 Íع.22ا( و�ف�22 ر�و�اي�22ةÔت�ط�و (  ن��22و|ه| , و�ز�اد� Îر�م�22ذ�يÎ2و�ل�لت)اء� �22 ب�2ع�22د� ا�ل�ع�ش�22 ع�ت�2ي� �22 ب�2ع�22د� ا�ل�م�غ�22ر�ب� , و�ر�ك� ع�ت�2ي� �22 ب�2ع�22د�ه�ا , و�ر�ك� ع�ت�2ي� ر� و�ر�ك�  أ�ر�ب�2ع.22ا ق�2ب�22ل� ا�لظÔه�22
ر�  ة� ا�ل�ف�ج� � ق�2ب�ل� ص�ل� ع�ت�2ي� ) .و�ر�ك�

� لديث و� ي� ا�لل�ه| ع�ن�2ه�ا- : أ�ن� ا�لن�ب� اة� ( ع�ائ�ش�ة� -ر�ض� � ق�2ب�ل� ا�ل�غ�د� ع�ت�2ي� ر� و�ر�ك� ار�يÔ .  ) ك�ان� ل� ي�د�ع| أ�ر�ب�2ع.ا ق�2ب�ل� ا�لظÔه� ر�و�اه| ا�ل�ب|خ�
. السنة أن جيع النوافل الفضل2 أن تكون ف البيت

متفق عليه  ( صلوا أيها الناس ف بيوتكم ، فإن أفضل صلة الرء ف بيته إل الكتوبة ) . لقوله 
متفق عليه  ( اجعلوا من صلتكم ف بيوتكم ول تتخذوها قبورا. ) . ولقوله 
 ( إذا قضى أح22دكم ص2لته ف مس22جده ، فليجع22ل ل2بيته نص2يبا. م22ن ص2لته ، ف2إن ال جاع22ل ف بيت2ه م22ن ص2لته خيا. ) .ولقوله 

رواه مسلم
 : ”لك22ونه أخف22ى وأبع22د م22ن الري22اء ، وأص22ون م22ن البط22ات ، وليت22بك ال22بيت ب22ذلك ، وتن22زل في22ه الرح22ةقال النووي مبينا̀ الحكمة

واللئكة ، وينفر منه الشيطان“ .
 آك22د ه22ذه الس22نن راتب22ة الفج22ر ، لق22ول عائش22ة : ( ل يك22ن الن22ب: عل22ى ش22يء م22ن النواف22ل أش22د تعاه22دا. من22ه ... ) ، ولس22لم 

( ركعتا الفجر خي من الدنيا وما فيها ) .
 ف شيء من النوافل أسرع منه إل الركعتي قبل الفجر ) .وف رواية : ( ما رأيت رسول ال 

قال ابن قدامة : كل سنة قبل الصلة فوقتها من دخول وقتها إل فعل الصلة ، وكل س2نة بع22دها فوقته2ا م22ن فع22ل الص2لةفائدة : 
إل خروج وقتها .

 : ”إذا ك222ان للص222لة س222نتان قبله222ا وبع222دها ، وف222اتته الول ، ف222إنه يب222دأ أول.فــائدة : قــال الشــيخ محمــد بــن عــثيمين رحمــه ال
بالبعدية ، ث ما فاتته “ .

 ف22إذا انته22ت الص2لة يص22لي أول. الركع22تي الل22تي بع22د الص2لة ث– وه2و ل يص22ل  راتب2ة الظه2ر – : دخل والم22ام يص22لي الظه2ر مثال
يقضي الربع الت قبلها .

و{ ب~اب� س�ج�ود{ ا~لس�ه�
الغفلة2 عن شيء من الصلة .والسهو : أي السجود2 الذي سببه السهو ، 

سجدتان يأت بما الصلي لب اللل2 ف صلته سهوا. بزيادة أو نقصان أو شك .وسجود السهو : 
 وحكم222ه واج222ب إذا حص222ل س222ببه ، لق222ولهإن أح222دكم إذا ق222ام يص222لي ج222اء الش222يطان فلب222س علي222ه ، ح222ت ل ي222دري ك222م ) : 

صلى ، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد2 سجدتي وهو جالس ) . متفق عليه
 : ( إذا ش22ك أح22دكم ف ص2لته فل ي2دري ك22م ص22لى ؟ ثلث22ا. أم أربع22ا. ؟ فليط22رح الش22ك وليب عل22ى م22ا اس22تيقن ث يس22جدولق22وله 

سجدتي قبل أن يسلم ... ) . رواه مسلم2
فهذه النصوص وعيها تدل دللة صرية على أن المام أو النفرد إذا س2هى ف الص2لة ؛ ف2زاد أو نق22ص أو ش2ك ؛ وج2ب علي2ه أن

يأت بسجدت2 السهو .
. ل يشرع سجود السهو للعمد ، لن ترك الركن أو الواجب عمدا. مبطل للصلة

 : ( ... فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتي ) فعلق2 المر بالسجود بصول النسيان .ولقوله 
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. .سجود السهو سجدتان إجاعا
. أجع العلماء على أنه يكب فيه
. أجع العلماء على أنه يستقبل القبلة

̀وا. م/  ة� ر�ك�و̀عا أ~و� س�ج�و̀دا أ~و� ق{ي~ا̀ما, أ~و� قـ�ع�و̀دا, س~ه� ن�س~ان� ف{ي ص~ل~ ر�وع� إ{ذ~ا: ز~اد~ ا~ل�{ و~ه�و~ م~ش�
---------------------------

فإذا زاد الصلي قياما. أو ركوعا. سهوا. ، فإن ذكر ف أثناء قيامه ؛ وجب عليه أن يلس ف الال ويسجد للسهو بعد السلم .
رجل قام إل خامسة ف العشاء ، فتذكر ذلك وهو ف القيام أو هو راكع ؛ فإنه يرجع ويلس فورا. ، لن هذه زيادة .مثال : 

إن علم بالزيادة بعد سلمه ؛ فإنه يسجد للسهو بعد السلم .الحالة الثالثة : 
رجل لا سلم من الصلة ذكر أنه صلى خسا. ، فهنا يسجد للسهو ، ويكون بعد السلم .مثال : 

 خس22ا. ، فقلن22ا : ي22ا رس22ول ال ، أزي22د ف الص22لة ؟ ق22ال : وم22ا ذاك ؟ ق22الوا :ل22ديث اب22ن مس22عود ق22ال : ( ص22لى بن22ا رس22ول ال 
ص22ليت خس22ا. ، ق22ال : إن22ا أن22ا بش22ر مثلك22م أذك22ر كم22ا ت22ذكرون ، وأنس22ى كم22ا تنس22ون ، ث س22جد س22جدتي للس22هو ) وف رواي22ة :

( بعد السلم والكلم ) .
و{ م/  : أ~ت~ى ب{ه{ و~س~ج~د~ ل{لس�ه� .أ~و� نـ~ق~ص~ ش~ي�̀ئا م{ن� ا~ل�م~ذ�ك�ور~ات{

---------------------------
أي لو أن الصلي ترك ركنا. من أركان الصلة فإنه يأت به ويسجد للسهو .

رجل قام إل الرابعة ف الظهر ، ث ذكر أنه نسي السجدة الثانية من الركعة الثالثة بعد أن شرع ف القراءة ، فهن22ا يق22ال ل22ه :مثال : 
ارجع واجلس بي السجدتي واسجد ث أكمل ، وذلك لن ما بعد الركن التوك يقع ف غي مله لشتاط التتيب بي الركان .
فإن وصل إل مله من الركعة الثانية ؛ فإنه ل يرجع ، لن رجوعه ليس له فائدة ، لنه إذا رجع فسيجع على نفس الل ، فتك2ون

الركعة الثانية هي الول ، وتكون له ركعة ملفقة من الول ومن الثانية .
: فإن علم بالركن التوك بعد السلم

رجل صلى ولا فرغ من الصلة ذكر أنه ل يسجد .مثال : 
فالذهب أنه كتك ركعة ، فيأت بركعة كاملة .

̀وا م/  ب~ات{ه~ا س~ه� ̀با م{ن� و~اج{  ق~ام~ ع~ن{ الت�ش~ه�د{ ال~و�ل{ و~س~ج~د~ .، فـ~ق~د� ثـ~ب~ت~ أ~ن�ه� أ~و� تـ~ر~ك~ و~اج{
---------------------------

الؤلف سيتكلم الن عن ترك الواجبات .
فإن ترك واجبا. من واجبات الصلة نسيانا. فإنه يسجد للسهو ، ويكون قبل السلم ، للحديث2 الذي ذكره الؤلف .

 صلى بم الظه22ر ، فق22ام ف الركع22تي الوليي ول يل22س ، فق22ام الن2اس مع22ه ، ح22ت إذاونصه : عن عبد ال بن بينة : ( أن النب 
قضى الصلة ، وانتظر الناس تسليمه ، كب وهو جالس ، وسجد سجدتي قبل أن يسلم ، ث سلم ) . متفق عليه

فهذا الديث دليل على أن من ترك التشهد الول [ وهو من واجبات الصلة ، ويقاس عليه باقي الواجب22ات ] ف22إنه يس22قط وي2به
بسجود السهو قبل السلم .

أمثلة :
رجل ترك التشهد الول حت شرع ف القراءة ، فإنه ل يرجع إليه ، ويأت بسجود السهو قبل السلم .
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رجل صلى ونسي : سبحان رب العظيم ، فإنه يسقط ، ويأت بسجود سهو قبل السلم .
قال العلماء :

إن ترك التشهد الول ، وذكره بعد شروعه بالقراءة ، فهنا يرم عليه الرجوع [ ويسجد للسهو ] .
إن ترك التشهد الول وذكره بعد قيامه وقبل شروعه بالقراءة ، فهنا يكره رجوعه [ ويسجد للسهو قبل السلم ].

لنه انتقل إل الركن الذي يليه .
أما إذا ذكره قبل أن ينهض ، أي قبل أن يفارق فخذاه ساقيه ، فإنه يلس ويتشهد وليس عليه شيء .

.أ~و� ش~ك� ف{ي ز{ي~اد~ة� أ~و� نـ�ق�ص~ان� م/ 
---------------------------

هذا السبب الثالث من أسباب سجود السهو ، وهو الشك ، فإذا شك الصلي فإنه يسجد للسهو .
إنسان يصلي العصر وشك هل هو ف الركعة الثالثة أو الرابعة .، فهنا يسجد للسهو لشكه هذا .مثال : 

 : ( إذا ش2ك الص22لي ف ص2لته ، فل2م ي2در ك22م ص2لى : أثلث2ا. أم أربع2ا. ؟ ق22ال لكن الص2نف رح2ه ال ذك22ر ح2ديث أب س2عيد 
فليطرح الشك2 وليب على ما استيقن ث يسجد سجدتي قبل أن يسلم ) . رواه مسلم2

فظاهر هذا الديث أن الصلي إذا شك يسجد للسهو قبل السلم .
لكن الراجح من أقوال أهل العلم أن الشك ينقسم إل قسمي :

أن ل يتجح عنده شيء ، فهنا يعمل بالقل ويسجد للسهو قبل السلم .القسم الول : 
رج22ل ص22لى وش22ك ؛ ه22ل ه22ذه الركع22ة الثالث22ة أم الرابع22ة ؟ ول يتج22ح عن22ده ش22يء ، فيجعله22ا هن22ا ثلث22ا. وي22أت برابع22ة ويس22جدمثال : 

للسهو قبل السلم .
للحديث السابق : ( ... فليطرح الشك2 وليب على ما استيقن ث يسجد سجدتي قبل أن يسلم ) .

إن ترجح عنده شيء ، فإنه يعمل به ويسجد للسهو بعد السلم .القسم الثاني : 
إنسان شك ف صلته ، هل هذه الركعة الثالثة أم الرابعة ، فإنه يعلها الرابعة ويسجد للسهو بعد السلم .مثال : 

 : ( إذا ش2222ك أح2222دكم ف ص2222لته فليتح2222ر الص2222واب ؛ فليت2222م� علي2222ه ، ث ليس2222جدل2222ديث اب2222ن مس2222عود ق2222ال : ق2222ال رس2222ول ال 
سجدتي ) . متفق عليه

وللبخاري : ( فليتم� ث يسلم ث يسجد ) .
ه� م/  م{ أ~و� بـ~ع�د~ .و~ل~ه� أ~ن� ي~س�ج�د~ قـ~ب�ل~ ا~لس�ل~

---------------------------
 ي22رى أن النس22ان مي بس22جود الس22هو ، إن أح22ب س22جد قب22ل الس22لم وإن أح22ب س22جد– رح22ه ال –أي : أن الص22نف 

بعده ، وقد اختلف العلماء ف هذه السألة على أقوال :
 السجود للسهو مله قبل السلم .القول الول :

وهذا مذهب الشافعي .
 ترك التشهد الول وسجد للسهو قبل السلم ) .لديث عبد ال بن بينة السابق ، الذي فيه : ( أن النب 

 ق2222ال : ( إذا ش2222ك أحدك22222م ف ص2222لته ، فل2222م ي2222در ك2222م ص2222لى ... ث يس2222جد س2222جدتي قب2222ل أنول2222ديث أب س2222عيد أن الن2222ب 
يسلم ) .
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 : إن سجود السهو إتام للصلة ، وجب للنقص الاصل با ، فكان قبل السلم ل بعده .وقالوا
 : أن سجود السهو كله بعد السلم .القول الثاني

وهذا مذهب أب حنيفة .
واستدلوا بديث الباب .

 : ( إذا شك أحدكم ف صلته فليتحر الصواب ... فليتم ث يسلم ث يسجد ) .ولديث ابن مسعود2 ف قوله 
 : التفريق ، فما كان عن نقص قبل السلم ، وما كان عن زيادة فبعد السلم .القول الثالث

وهذا مذهب مالك .
 .“ : واستعمال الخبار على وجهها أول من ادعاء النسخ وقال وبه يصح استعمال البين جيعا. ، ” : قال ابن عبد البر

 : أن سجود السهو قبل السلم إل إذا سلم قبل إتامها فهو بعد السلم ،وهذا الشهور من الذهب .القول الرابع
باب سجود التلوة

أي الذي سببه التلوة .
م/ و~ي�س~ن� .

---------------------------
بي الصنف رحه ال أن حكمه سنة ، ول خلف ف مشروعيته وسنيته .

 يق22رأ الس22ورة ال22ت فيه2ا الس22جدة ون2ن عن2ده ، فيس22جد ونس22جد مع22ه ، فنزدح2م ح2ت م2ا ي2دلديث ابن عمر قال : ( ك2ان الن2ب 
أحدنا لبهته موضعا. يسجد عليه ) . متفق عليه

” فيه إثبات سجود التلوة ، وقد أجع العلماء عليه “ .قال النووي : 
وقد اختلف العلماء في وجوبه على قولين :

أنه واجب ، وهذا مذهب النفية .القول الول : 
.فذمهم على ترك السجود .و�إ�ذ�ا ق|ر�ئ� ع�ل�ي�ه�م| ال�ق|ر�آن| ل ي�س�ج|د|ون�)  . (ف�م�ا ل�|م� ل ي2|ؤ�م�ن|ون�لقوله تعال : 

 : ( إذا ق22رأ اب22ن آدم الس22جدة اع22تزل الش22يطان يبك22ي ويق22ول : ي22ا ويل22ي : أم22ر اب22ن آدمول22ديث أب هري22رة ق22ال : ق22ال رس22ول ال 
بالسجود فسجد فله النة ، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار ) . رواه مسلم

فقوله : ( أمر ابن آدم ) والمر للوجوب .
أنه سنة غي واجب .القول الثاني : 

وهذا مذهب جهور العلماء .
 النجم فلم يسجد با ) . متفق عليهلديث زيد بن ثابت قال : ( قرأت على النب 

 السجود2 لبيان الواز ، ورجح هذا الافظ ابن حجر ، وبه جزم الشافعي ، ويتم2ل أن2ه ت2رك الس22جود لن زي22دا. ه2و الق2ارئوتر�كه 
 ، وقد ذكر هذا الواب أبو داود والتمذي .ول يسجد ، ولو سجد لسجد النب 

 : ( أنه قرأ يوم المعة على النب سورة النحل حت إذا جاء السجدة ؛ نزل فسجد وسجد الناس معه ، ح22توصح أيضا. عن عمر
إذا كانت المعة القابلة قرأها حت إذا جاء السجدة قال : ي2ا أيه2ا الن2اس ، إن2ا ن2ر بالس22جود ، فم22ن س22جد فق22د أص22اب ، وم22ن ل

يسجد فل إث عليه ، ول يسجد عمر ) .
”وهذا الفعل2 والقول من عمر ف هذا الوطن والمع العظيم ، دليل ظاهر ف إجاعهم على أنه ليس بواجب“.قال النووي: 
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ت~م{ع{م/   .ل{ل�ق~ار{ئ{ و~ال�م�س�
---------------------------
أي سجود التلوة سنة ف حق القارئ والستمع .

هو من يقرأ القرآن .القارئ : 
هو الذي ينصت للقراءة .والمستمع : 

دليل القارئ : 
 كان يسجد إذا مر  بآية سجدة .أن النب 

ودليل المستمع : 
 .لن الصحابة كانوا يسجدون مع رسول ال 

 ، الذي يسمع الشيء دون أن ينصت إليه .والسامع هو : ويفهم من كلم الؤلف رحه ال أن السامع ل يسجد
ه~ا م/  ة{ و~خ~ار{ج{ .ف{ي ا~لص�ل~

---------------------------
 .أي أن سجود التلوة سنة لن يقرأ القرآن داخل الصلة وخارجها ، فإن كل ذلك ثبت عن النب 

خارج الصلة :
 ( أن2ه يق2رأ الس2ورة ال2ت فيه2ا س2جدة ون22ن عن2ده فيس22جد ونس22جد– - كما ف ح22ديث اب22ن عم22ر ال2ذي س2بق فقد ثبت أن النب 

معه ... ) .
داخل الصلة :

رواه مسلم2  ف: إذا السماء انشقت، و: اقرأ باسم ربك الذي خلق) . ف حديث أب هريرة قال: (سجدت مع رسول ال 
 ) : أم22ا حكم22ه داخ22ل الص22لة : فه22و حك22م الص22لة ، يك22ب ف ك22ل خف22ض ورف22ع ، لن الن22ب في الصلة وخارجهــا ) ق22وله

كان يكب ف كل خفض ورفع .
وأما خارج الصلة : فقد اختلف العلماء :

يكب ف أوله .فقيل : 
 يقرأ علينا القرآن ، فإذا مر  بالسجدة كب وسجد ... ) رواه أبو داود لكنه ضعيف لديث ابن عمر قال : ( كان النب 

واختار هذا القول الشيخ ابن باز رحه ال ، وهو قول النفية .
قالوا :يكب للسجود2 ويكب للرفع منه . وقيل : 

لنه سجود منفرد ، فشرع التكبي ف ابتدائه والرفع منه كسجود2 السهو بعد السلم .
ل يشرع ف سجود التلوة تكبي مطلقا. .وقيل : 

وهذا القول هو الراجح .
 كان يكب حديث ضعيف كما سبق .لعدم الدليل الصريح الصحيح ف حديث ، وحديث ابن عمر الذي فيه أن النب 

ول يذكر الصنف ، ماذا يقول ف سجود التلوة ؟
يقول : ( سبحان رب العلى ) كالصلة ، لن هذا يشمل سجود الصلة وسجود التلوة .

وإن زاد : ( سجد وجهي للذي شق سعه وبصره بوله وقوته ) .
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( الله2222م أحط2222ط ب222ا عن وزرا. ، واكت2222ب ل ب2222ا أج2222را. ، واجعله2222ا ل عن2222دك ذخ2222را. ، وتقبله2222ا من كم2222ا تقبلته2222ا م2222ن عب2222دك داود )
فحسن .

:اختلف العلماء : هل يشترط لسجود التلوة ما يشترط لسجود الصلة من طهارة واستقبال مثله أم ل ، على قولين
 : أن هذا شرط .القول الول

 : ( ل يقبل ال صلة بغي طهور ) . قالوا : فيدخل ف عمومه السجود .لقوله 
وقياسا. على سجود السهو .

أنه ل يشتط .القول الثاني : 
وهذا اختيار بعض الققي2 ؛ كابن تيمية ، والشوكان .

 سجد بالنجم وسجد معه السلمون والشركون من الن والنس ) . متفق عليهلديث ابن عباس : ( أن النب 
ومعلوم2 أن الكافر ل وضوء له .

سجود التلوة ليس بصلة ، لن الصلة الشرعية هي الت تفتتح بالتكبي وتتتم بالتسليم .
وكان ابن عمر يسجد على غي وضوء .

وهذا القول هو الراجح .
باب سجود الشكر

أي السجود2 الذي سببه شكر ال تعال .
م / وكذا إذا تجددت له نعمة ، أو اندفعت عنه نقمة سجد ل شكرا̀ .

---------------------------
 هنا عن سجود الشكر . وحكمه كسجود التلوة : أنه سنة .– رحه ال –سيتكلم الصنف 

ر�ة�  � ع�ن� أ�ب� ب�ك� دا. ل�ل�ه� (  أ�ن� ا�لن�ب� س�ة| إ�ل� الن�س�ائ�ي�  . )ك�ان� إ�ذ�ا ج�اء�ه| أ�م�رÛ ي�س|رÔه| خ�ر� س�اج�    ر�و�اه| ا�ل��م�
علي22ك ص22ليتص22لى  أن22ه ق22ال : ( إن لقي22ت جبي22ل علي22ه الس22لم ، فبش22رن وق22ال : م22ن وع22ن عب22د الرح22ن ب22ن ع22وف ع22ن الن22ب 

رواه الاكم ) .  شكرا.عليه ، ومن سلم عليك سلمت عليه ، فسجدت ل 
ي� ا�لل�ه| ع�ن�2ه|م�ا-  � (و�ع�ن� ا�ل�ب�2ر�اء� ب�ن� ع�از�بÍ -ر�ض� م�ه�م� ب�2ع�ث� ع�ل�يöا إ�ل� ا�ل�ي�م�ن� - ف�ذ�ك�ر� ا�ل��د�يث� - ق�ال� : ف�ك�ت�ب� ع�ل�ي õ أ�ن� ا�لن�ب� ل�  ب�إ�س�

ا , ف�2ل�م�ا ق�2ر�أ� ر�س|ول| ا�لل�ه�  د.      و�أ�ص�ل|ه| ف� ا�ل�ب|خ�ار�يÎ ، ر�و�اه| ا�ل�ب�2ي�2ه�ق�يÔ )  ا�ل�ك�ت�اب� خ�ر� س�اج�
ونقل فعله عن كثي من السلف :

رواه عبد الرزاق فقد روي عن أب بكر أنه سجد لا جاءه خب فتح اليمامة وقتل مسيلمة الكذاب . 
وروي أن أمي الؤمني عمر ، سجد لا جاءه خب بعض الفتوحات ف عهده .

وسجد أمي الؤمني علي بن أب طالب حي وجد ذا الثدية مع قتلى الوارج بعد وقعت النهروان بينه وبينهم ، لنه عرف
 أخ2ب ع2ن ال22وارج أن2م ش2ر  الن2اس ، وأن س2يماهم أن منه2م رجل. لي22س ل2ه ذراع ، وعل2ى رأسأنه عل2ى ال2ق ، لن الن2ب 
عضده مثل ملحة الثدي .

وثبت أن كعب بن مالك سجد لا جاءته البشرى بتوبة ال عليه .
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 مت يشرع س22جود الش22كر ، ف22ذكر أن2ه يش222رع عن2د ت22د نعم22ة ، أو ان2دفاع نقم2ة ، س22واء ك22انت– رحه ال –وقد ذكر الصنف 
هذه النعمة خاصة بالساجد، أم عامة لميع السلمي ، وكذلك اندفاع نقمة خاصة أو كانت عامة عن السلمي، ف22إنه يش22رع

السجود .
أمثلة : كأن ينجو من حريق ، أو ينجو من حادث ، أو ينتصر السلمون عل22ى الش22ركي ، أو تندف222ع نقم2ة ع22ن الس22لمي ، أو ي22د

ضالته .
 لن نع222م ال دائم222ة ول– كنعم222ة الس222لم ، ونعم222ة العافي222ة ، ونعم222ة الص222حة ، وغيه222ا –ل يش222رع الس222جود للنع222م الس222تمرة 

تنقطع ، فلو شرع السجود لذلك لستغرق النسان عمره ف السجود2 ، وإن2ا يك2ون ش2كر ه2ذه النع22م وغيه22ا بالعب2ادة والطاع2ة
ل تعال ..

م / وحكم سجود الشكر كسجود التلوة .
---------------------------

أي أن حك222م س222جود الش222كر كحك222م س222جود التلوة ، فس222جود الش222كر س222نة كس222جود الش222كر ، وس222جود الش222كر ل تش222تط ل222ا
الطهارة كسجود التلوة على القول الراجح .

وهذا قول ابن جرير ، وابن حزم ، وابن تيمية ، وابن القيم ، والشوكان .
لعدم الدليل .

 ل يك22ن س22جد فيه2ا س22جود الش22كر ، ت2دل عل22ى أن2ه أن ظاهر ح22ديث أب بك2رة وغيه م22ن الح2اديث ال22ت روي فيه2ا أن الن2ب 
يتطهر لذا السجود2 .

 : ”وك22انوا يس22جدون عقب22ه ، ول ي22ؤمروا بوض2وء ، ول ي22بوا أن2ه ل يفع22ل إل بوض2وء ، ومعل22وم أن ه2ذه الم22ور ت22دهمقال ابن القيم
العبد وهو على غي طهارة ، فلو تركها لفاتت مصلحتها“ .

 لمته .لو كانت الطهارة وغيها من شروط الصلة واجبة لبينها النب 
أن س22جود الش22كر ي22أت فج22أة، وق22د يك22ون م22ن يري22د الس22جود عل22ى غي طه22ارة، وف ت22أخي الس22جود بع22د وج22ود س22ببه ح22ت يتوض22أ،

زوال لسر  العن الذي شرع السجود2 لجله .
قالوا : أن السجود2 الرد صلة ، لنه سجود يقصد به التقرب إل ال ، فشرط ل22هوذهب بعض العلماء إل أنه تشتط له الطهارة 

الوضوء ، والراجح الول .
 ليس لسجود2 الشكر تكبي ل ف أوله ول ف آخره ، لعد ثبوت ذلك عن النب. أو أحد من أصحابه 
، ينبغ22ي أن يس22تكثر م22ن قـال الشــوكانيل ي22ب لس22جود الش22كر ذك22ر معي ، ب22ل يس22تحب أن ي22أت ب22ذكر يناس22ب الق22ام” : 

 .“شكر ال عز وجل ، لن السجود سجود شكر 
ل يوز السجود للشكر إذا بشر با يسره وهو ف أثناء الصلة ، لن سبب الس22جود ف ه22ذه الال2ة لي22س م22ن الص2لة ، ولي22س

له تعلق با ، بلف سجود التلوة .
باب مفسدات الصلة ومكروهاتها

م / تبطل الصلة بترك ركن أو شرط وهو يقدر عمد̀ا أو سهو̀ا أو جه̀ل إذا لم يأت به .
---------------------------

 ف الباب ما يبطل وما يكره فيها ، فذكر ما يبطل الصلة :– رحه ال –سيذكر الصنف 
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إن ترك ركنا̀ عمدا̀ .
فلو أن شخصا. يصلي فتك السجود أو الركوع أو قراءة الفاتة عمدا.، فإن صلته باطلة ، لنه ترك ركنا. من أركان الصلة.

إن ترك شرطا̀ عمدا̀ .
فلو أن شخصا. صلى من غي وضوء عمدا. ، أو صلى لغي القبلة عمدا. ، فص2لته باطل2ة ، لن ه2ذه م22ن ش2روط الص2لة ، والعب2ادة

تبطل إذا فقد شرطها .
أو ترك ركنا̀ أو شرطا̀ نسيانا̀ أو جه̀ل ولم يأت به فإن الصلة تبطل .

لن22ه س22بق أن الرك22ن لب22د أن ي22أت ب22ه ( وس22بق دليل22ه وه22و ح22ديث ذي الي22دين ) ، وك22ذلك الش22رط إذا ترك22ه نس22يانا. ول ي22أت ب22ه ف22إن
صلته باطلة .

 : شخص يصلي وترك الركوع نسيانا. ول يأت به ، فصلته باطلة ، لن الركوع ركن من أركان الصلة .مثال
 : شخص صلى ونسي الوضوء ، ول يعد الصلة ، فصلته باطلة .مثال آخر

م / وبترك واجب عمدا̀ .
---------------------------

مثال : لو ترك التشهد الول عمدا. ، فإن صلته باطلة .
مثال آخر : لو ترك قول ( سبحان رب العلى ) ف السجود2 عمدا. فصلته باطلة .

وبالكلم عمدا̀ .
---------------------------

أي : وتبطل الصلة بالكلم عمدا. .
 ”أجع العلماء على أن الكلم فيها عامدا. عالا. بتحريه بغي مصلحتها وبغي انقاذ وشبهه مبطل للصلة“ . قال النووي :

 ”أجع22وا عل22ى أن الكلم ف الص22لة ، م22ن ع22ال ب22التحري عام22د لغي مص22لحتها أو إنق22اذ مس22لم مبط22لقــال الحــافظ ابــن حجــر :
للصلة“ .

 قال : ( بينا أنا أصلي مع رسول ال ، إذ عطس رجل من القوم ، فقل22ت : يرح2ك ال ، فرم22ان الق22وملديث معاوية بن الكم 
بأبصارهم ، فقلت : واثك2ل أمي2اه ! م22ا ش2أنكم تنظ2رون إل ، فجعل22وا يض2ربون بأي2ديهم عل2ى أفخ22اذهم ، فلم22ا رأيته22م ي|ص�2مÎتونن ،
ه أحس22ن تعليم22ا. من22ه ، ف22وال م22ا كهرن ول لكن س22كت ، فلم22ا ص22لى رس22ول ال ، ب22أب ه22و وأم22ي ، م22ا رأي22ت معلم22ا. قبل�22ه ول بع22د�
ضربن ول شتمن وقال ( إن ه22ذه الص22لة ل يص22لح فيه22ا ش2يء م22ن كلم الن2اس ، إن2ا ه2و التس2بيح ، والتك2بي ، وق22راءة الق22رآن ) .

رواه مسلم 
 يكل22م أح22دنا ص22احبه ف ح22اجته، ح22ت نزل22ت:ول22ديث زي22د ب22ن أرق22م أن22ه ق22ال (إن كن22ا لنتكل22م ف الص22لة عل22ى عه22د رس22ول ال 

 ( متفق عليه2 ،واللفظ لسلم فأمرنا بالسكوت، ونينا عن الكلم). (ح�اف�ظ|وا ع�ل�ى الص�ل�و�ات� و�الص�لة� ال�و|س�ط�ى و�ق|وم|وا ل�ل�ه� ق�ان�ت�ي�

 ، وهذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين :قوله ( عمدا. ) نرج ما لو تكلم جاهل. ، فإن صلته ل تبطل
 : أن صلته صحيحة .القول الول

وهذا مذهب الشافعي ورجحه شيخ السلم ابن تيمية .
 أمره بالعادة .لديث معاوية بن الكم السابق  ، حيث تكلم معاوية ف الصلة جاهل. ول يرد أن النب 

ولقوله تعال ( ربنا ل تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) .
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”الشرائع ل تلزم إل بعد العلم با ، فل يقضي ما ل يعلم وجوبه“ . : قال شيخ السلم
 : أن صلته باطلة .القول الثاني

وهذا مذهب أب حنيفة .
 : ( إن ف الصلة شغل. ) ، والراجح القول الول .واستدلوا بقوله 

. وكذلك لو تكلم ناسيا. ، فإن صلته ل تبطل على القول الراجح ، وهذا مذهب2 الشافعي ، ومالك ، والمهور
 . ربنا ل تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا لقوله تعال : 

رواه ابن ماجه : ( إن ال عفا عن أمت الطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) . ولقوله 

م / وبالقهقهة .
---------------------------

أما التبسم فل يبطل الصلة وأما إذا قهق22ه ف الص22لة فإن2ا تبط22لقال شيخ السلم ابن تيمية : أي : وتبطل الصلة بالقهقهة ، 
ا. ،أذن22ب ذنب22ا. عن22د المه22ور كمال22ك والش22افعي وأح22د ; لك22ن يس22تحب ل22ه أن يتوض22أ ف أق22وى ال22وجهي لك22ونه ول ينتق22ض وض22وءه

 .وللخروج من اللف فإن مذهب أب حنيفة ينتقض وضوؤه وال أعلم
م / وبالحركة الكثيرة عرف̀ا ، المتوالية لغير ضرورة .

---------------------------
أي ؛ ومن مبطلت الصلة الركة الكثية ، لكن الؤلف قيدها بأمور :

 : لغي ضرورة .ثالث̀ا : التوالية ، ثاني̀ا : الكثية عرفا. ، أو̀ل
 :وقيل : فما ع|22د  ف الع22رف ك22ثيا. فه22و ك22ثي ، وم2ا ع22د قليل. فه22و قلي22ل ، فقيل: أن تكون كثية عرفا. ، واختلف ف العرف ، أول̀ 

الرج22ع م22ا خي22ل للن22اظر أن22ه لي22س ف ص22لة ، والعن : إذا رأين22ا شخص22ا. يتح22رك ويغل22ب عل22ى ظنن22ا أن22ه لي22س ف ص22لة ، فه22ذا ه22و
الضابط ، وهذا أرجح .

 : لغي ضرورة ؛ فإن كانت لضرورة فل بأس .ثالث̀ا : أن تكون متوالية ؛ فإن كانت غي متوالية فل تبطل الصلة ،ثاني̀ا
وقد قسم العلماء الحركات في الصلة إلى أقسام :

 : الركة الواجبة . هي الت يتوقف عليها صحة الصلة ، هذا هو الضابط لا والصور كثية منها :أو̀ل
مثال : لو أن رجل. ابتدأ الصلة إل غي القبلة بعد أن اجتهد ، ث جاءه شخص وقال له القبلة على يينك ، فهنا الرك22ة واجب2ة ،

فيجب أن يتحرك إل جهة اليمي .
ولو ذكر أن ف غتته ناسة وهو يصلي وجب عليه خلعها ، لزالة النجاسة .

 اب2ن عب2اس م22ن ورائه إل يين2ه ل2ا وق2ف ع22نوال2دليل : اس2تدارة الص22حابة إل الكعب2ة ل2ا أخ2بوا بتحوي22ل القبل22ة إليه2ا ، وإدارة الن22ب 
يساره .

 : الركة الستحبة . هي الت يتوقف عليها كمال الصلة ، ولا صور عديدة منها :ثاني̀ا
مثال : لو تبي له أنه متقدم على جيانه ف الصف ، فتأخره سنة .

ولو تقلص الصف حت صار بينه وبي جاره فرجة ، فالركة هنا سنة .
 : الركة الباحة . هي الركة اليسية للحاجة ، أو الكثية للضرورة .ثالث̀ا
 : رجل يصلي ف الظل فأحس ببودة فتقدم ، أو تأخر ، أو تيامن ، أو تياسر من أجل الشمس ، فهذه مباحة .مثال
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 يصلي وهو حام22ل أمام2ة بن2ت زين22ب ، ف2إذا س22جد وض2عها ، وإذا ق2ام : كما ف حديث أب قتادة قال ( كان رسول ال فالولى
حلها ) متفق عليه .

كما ف حالة الوف إذا ل يتمكنوا من أداء الصلة عل22ى ال2وجه الطل22وب ، ف2إنم يص2لون وه2م مش2اة عل22ى أرجله2م ، أووالثانية : 
راكبون على خيولم ، قال تعال ( فإن خفتم فرجال. أو ركبانا. ) .
ومن الركة الباحة : أن يك جسده أو يصلح إزاره إذا استخى .

 : الرك22ة الكروه22ة . ه22ي اليس22ية لغي حاج22ة ، ول يتوق22ف عليه22ا كم22ال الص22لة ، كم22ا يوج22د ف ك22ثي م22ن الن22اس الن ك22النظررابع̀ا
إل الساعة ، وأخذ القلم .

 : الركة الرمة . هي الكثية التوالية لغي ضرورة .خامس̀ا
مكروهات الصلة

أي : المور الت يكره للمصلي2 فعلها ، والكروه : ما أمر الشارع بتكه ل على وجه اللزام2 .
م / ويكره اللتفات في الصلة .

---------------------------
أي : ويكره للمصلي2 أن يلتفت ف صلته .

 ع2222ن اللتف2222ات ف الص222لة فق2222ال : ( ه222و اختلس يتلس2222ه ق222الت : س222ألت رس222ول ال – رض222ي ال عنه222ا – عائش222ة ل222ديث 
رواه البخاري الشيطان من صلة العبد ) . 

 ] الراد بالرأس أو العنق [ تويل الوجه عن القبلة ] ، وأما اللتفات بالصدر حرام .اللتفات ] أي اختطاف بسرعة ، [ [ اختلس
: إذا كان لاجة فإنه ل بأس به ، وما يدل على ذلك

قال أبو يصلي وهو يلتفت إل الشعب)  فجعل2 النب – يعن صلة الفجر –حديث سهل بن النظلية قال: (ثوب ف الصلة 
 . “ يلتفت إليه ويتقب قدومه أرسل فارسا. إل الشعب2 يرس ، فكان النب وكان النب ” : داود

 وأنه خرج والسلمون ف صلة الفجر وكشف الست ... فنظر إل السلمي وهم صفوف فتبسم وحديث أنس ف مرض النب 
فطفق أبو بكر يريد أن يتأخر ... ونظر السلمون إل رسولم حت كادوا أن يفتتنوا .

 فصليت2 وراءه وهو قاعد فالتفت فرآنا قياما. ... ) .وف حديث جابر أنه قال : ( اشتكى النب 
 ”وم22ن ذل22ك ل22و ك22انت ال22رأة عن22دها ص22بيها وتش22ى علي22ه فص22ارت تلتف22ت إلي22ه ، ف22إنقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمـه ال :

هذا من الاجة ول بأس به ، لنه عمل يسي يتاج إليه النسان“ .
لن فيه انصراف عن ال . ول مانع من القولي .وقيل : لنه يناف الشوع . قيل : الحكمة من النهي عن اللتفات : 
س2ي اللتف22ات اختلس2ا. تص22ويرا. لقب2ح تل2ك الفعل22ة ب2الختلس ، لن الص22لي يقب22ل علي22ه ال22رب س2بحانه وتع22القال القرطبي” : 

والشيطان مرتصد له ينتظر فوات ذلك عليه ، فإذا التفت اغتنم الشيطان الفرصة فسلبه تلك الالة “ .
م / ويكره العبث .

---------------------------
أي ؛ ويكره للمصلي2 العبث ف صلته ، ومعن العبث : اللعب2 والركة الت ليست لا فائدة ، سواء كان العبث 

بيد أو ر�جل أو لية أو ثوب أو غي ذلك ، لن العبث يناف الشوع والقبال على ال .
م / ووضع اليد على الخاصرة .
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---------------------------
 وبذلك جزم أبو داود ونقله التمذي عن بعض أهل العلم ، وهذا  ، أي : ويكره للمصلي2 أن يضع يده على خاصرته

هو الشهور ف تفسيه .
متفق عليه واللفظ لسلم  أن يصلي الرجل متصرا. ) .  قال : ( نى رسول ال لديث أب هريرة 

اختلف في حكمة النهي :
 : لن إبليس أهبط متصرا. .قيل

)وف البخ22اري ع22ن عائش22ة: (أن ذل22ك فع22ل اليه22ود ف ص22لتم ، لن اليه22ود تك22ثر م22ن فعل22ه ، فنه22ى عن22ه كراه22ة التش22به ب22م:  وقيل

: لن22ه فع22ل أه22ل الص22ائب.وقيـل: لن22ه فع22ل التك22بين وقيل: لن22ه ص22فة الزاج22ر حي ينش22د ، وقيل،  : لن22ه راح22ة أه22ل الن22اروقيل
 : ”وقول عائشة أعلى ما ورد ، ول منافاة بي الميع“ .قال ابن حجر

م / وتشبيك أصابعه .
---------------------------

أي : ويكره للمصلي2 تشبيك أصابعه ، ومعناه : إدخال بعضها ف بعض .
 ( إذا توض22أ أح22دكم ف بيت22ه ث أت22ى الس222جد ك22ان ف ص22لة ح22ت يرج22ع ، فل يفع222لل22ديث أب هري22رة . ق22ال : ق22ال رس22ول ال 

هكذا ، وشبك بي أصابعه ) رواه الدارمي والاكم .
وجه الدللة : أن2ه إذا ك2ان قاص2دا. الس22جد للص22لة منهي2ا. ع22ن تش22بيك الص2ابع ، فنه2ي الص22لي ح2ال الص2لة م22ن ب2اب أول ، لن

هذه اليئة ل تلئم الصلة ، ول تشاكل حال الصلي .

م / وفرقعتها .
---------------------------

أي : ويكره للمصلي2 فرقعة أصابعه ، ومعناه : شد الصابع أو ل�  مفاصلها حت ت|ص�وÎت.
وهذه مكروهة لنا عبث ل يليق بالصلي ، وهو دليل على عدم الشوع ، إذ لو خشع القلب2 لشعت2 الوارح وسكنت .

وق22د ورد ع22ن ش22عبة م22ول اب22ن عب22اس ق22ال ( ص22ليت إل جن22ب اب22ن عب22اس ، ففقع22ت أص22ابعي ، فلم22ا قض22يت الص22لة ق22ال : ل أم�
لك ، تفقع أصابعك وأنت تصلي ) رواه ابن أب شيبة .

م / وأن يجلس فيها مقعي̀ا كإقعاء الكلب .
---------------------------

أي : ويكره للمصلي2 أن يلس مقعيا. كإقع22اء الكل22ب ، وه22و أن يلص22ق ألي2تيه ب2الرض ، وينص22ب س2اقيه وفخ22ذيه ويض22ع ي2ديه عل22ى
 نى عن إقعاءÍ كإقعاء الكلب ) رواه أحد .الرض ، لديث أب هريرة . ( أن النب 

م / وأن يستقبل ما يلهيه .
---------------------------

أي : ويكره للمصلي2 أن يصلي وأمامه شيء يلهيه .
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 صلى ف خيصة لا أعلم ، فنظر إل أعلمها نظرة ، فلما انصرف قال : اذهبوا بميصت هذه إللديث عائشة : ( أن النب 
أب جهم ، وأتون بأنبجانية أب جهم فإنا ألتن آنفا. عن صلت ) متفق عليه .
 : أميطي عن ا ق�ر�امك2 ه22ذا ف22إنه ل ي22زال تص22اويرهوعن أب هريرة . قال  ( كان ق�ر�امÛ لعائشة ستت به جانب بيتها ، فقال لا النب 

رواه البخاري تعرض ل ف صلت ) . 

]  كس22اء[النبجانية] كس22اء مرب22ع ل22ه أعلم .[خميصة] تل22وح .[تعرض] أزيل22ي .[أميطي] ست رقي22ق م22ن ص22وف ذو أل22وان [قرام
 ] أي شغلتن .[ ألهتني . بإرسال الميصة لنه كان أهداها للنب  ] خصه [ إلى أبي جهمغليظ ل علم له .

فينبغي للمصلي2 أن يزيل كل ما يشغله عن صلته ، ولذا يكره تزويق الساجد وزخرفتها .
م / وأن يدخل فيها وقلبه مشتغل بمدافعة الخبثين .

---------------------------
أي : ويكره للمصلي2 أن يدخل ف صلته وهو يدافع أحد الخبثي ( البول أو الغائط ) .

 يقول ( ل صلة بضرة طعام ول وهو يدافعه الخبثان ) رواه مسلم .عن عائشة قالت : سعت رسول ال 
والمهور على أنه لو صلى فصلته صحيحة مكروهة ، وذهب بعض العلماء إل بطلنا والول أصح .

والكمة : لن ذلك ينع الشوع ف الصلة ، وينع حضور القلب2 فيها .
. فإن خشي فوات الماعة ، فإنه يقضي حاجته ولو فاتته الماعة ، لنه معذور
وأن22ت م22دافع Îلو كان النسان حقن وليس عنده ماء يتوضأ به ، فهل نقول : اقض� حاجت22ك وتيم2م للص22لة ، أو نق22ول : ص2ل

للخبثي ؟ 
 : نق22ول : اق22ض� حاجت22ك وتيم22م ، ول تص22لÎ وأن22ت ت22دافع الخب22ثي ، وذل22ك لن الص22لة ب22التيمم ل تك22ره بالج22اع ،فــالجواب

والصلة مع مدافعة2 الخبثي منهيõ عنها مكروهة ، ومن العلماء من حرمها وقال : إن الصلة ل تصح مع مدافعة الخبثي لقول
[ قاله ابن عثيمي ] . : ( ل صلة بضرة طعام ، ول وهو يدافعه الخبثان ) الرسول 

ل22و ك22ان حقن22ا. وخش22ي إذا قض22ى ح2اجته وتوض2أ أن ي22رج ال22وقت ؟ فه22ل يص22لي ف ال22وقت م22ع الدافع22ة ، أو يتوض22أ ويص22لي ول22و
 : يصلي ولو مع مدافعة الخبثي حفاظ2ا. عل22ى ال22وقت ، ول ي2وز ل2ه تأخيه2ا ، وه22ذا ق22ولقيلخرج الوقت ؟ قولن للعلماء : 

 : أن2ه يقض2ي ح2اجته ويص22لي ول2و خ2رج ال22وقت ، وه2ذا ق22ول اب22ن ح2زم ، وحك2اه الن2ووي ع22ن بع2ض الش2افعية ،وقيلالمهور ، 
وهذا قول وجيه .

م / أو بحضرة طعام يشتهيه .
---------------------------

أي : ويكره أن يصلي عند حضور الطعام .
 ( ل صلة بضرة الطعام ) رواه مسلم2 .– السابق –لديث عائشة 

 ( إذا حضر العشاء وأقيمت الصلة ، فابدؤا بالع�ش�اء ) رواه مسلم. 2ولديث أنس . قال : قال 
اء ، ول يعجل22ن� ح22ت ي�ف22ر|غ� من22ه ) رواهوع22ن اب22ن عم22ر . ق22ال : ق22ال  ع عش22اء| أح22د�كم وأقيم22ت الص22لة ، فاب22دؤا بالع�ش�22  ( إذا و|ض�22

مسلم .
: هو أن الطلوب2 ف الصلة هو حضور القلب ، والاج2ة إل الطع22ام تش22غل القل22ب وت2ول دون الش2وع فالحكمة من هذا 

الصلة .
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جه22ور العلم22اء عل22ى أن22ه ل22و ص22لى ف ه22ذه ال22ال فص22لته مكروه22ة وتص22ح ، وذه22ب بع22ض العلم22اء إل بطلن الص22لة ف ه22ذه
الالة ، ومذهب المهور أصح .

 أنه يقدم الطعام مطلقا. ، لكن جهور العلماء اشتطوا شروطا. لذلك ظاهر هذه الديث:
أن يكون الطعام حاضرا. -- وأن تكون نفسه تتوق إليه -- وأن يكون قادرا. على تناوله شرعا. أو حسا. .

 : كالصائم إذا حضر طعام الفطور عند صلة العصر والرجل جائع جدا. .الشرعي
فنقول هنا : يصلي ول يؤخر الصلة .

م له طعام حار ول يستطيع أن يتناوله ، فهنا نقول يصلي ول تكره صلته لن انتظاره ل فائدة فيه .   الحسـbي  : كما لو قد 
ق22ال بع22ض العلم22اء أن2ه يأك22ل مق22دار م2ا يس22د رمق22ه والص22حيح أن ل2ه أن يش22بع وي22دل ل22ذلك رواي22ة (... ول تعجل22وا ع22ن عش2ائكم).

وف رواية ( ول يعجل حت يفرغ منه ) .
 ”ف هذا دليل على أنه يأكل حاجته من الكل بكماله هذا هو الصواب ، وأما ما تأوله بعض  أصحابنا عل22ى أن22هقال النووي :

 يأكل لقما. يكسر با شدة الوع فليس بصحيح وهذا الديث صريح ف إبطاله “.
وكان ابن عمر يوضع له الطعام2 وتقام الصلة فل يأتيها حت يفرغ وأنه ليسمع قراءة المام .

 أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود .م / ونهى النبي 
---------------------------

أي : ويكره للمصلي2 أن يفتش ذراعيه حال السجود .
( اعتدلوا ف السجود ول يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب ) متفق عليه . لديث أنس قال : قال 

 ، لنا تدل على الكسل والتهاون بالصلة ، وفيه تشبه بالكلب .الكمة من النهي عن ذلك

باب صلة التطوع  
صلة التطوع : هي كل عبادة ليست واجبة .

والتطوع له فوائد :
 : جب ما يكون ف الفروضة من نقص .أو̀ل
 انظ22روا ف ص2لة– وه2و أعل22م – : ( إن أول ما ياسب به الناس يوم القيامة الصلة ، قال : يق2ول ربن2ا ع2ز وج2ل للئكت2ه قال 

عبدي ، أتها أم نقصها ، فإن كانت تامة ، كتبت له تامة ، وإن كان انتقص منها شيئا. ، قال : انظروا ، هل لعبدي من تط22وع ؟
رواه أبو داودفإن كان له تطوع قال : أتوا لعبدي فريضته من تطوعه ) . 

 : من أسباب مبة ال .ثاني̀ا
 : ( ق22ال ال تع2ال : ... ل ي22زال عب2دي يتق22رب إل بالنواف22ل ح2ت أحب2ه ، ف22إذا أحببت2ه كن2ت س2عه ال2ذي يس22مع ب2ه ، وبص22رهق2ال 

رواه البخاري الذي يبصر به ، ولئن سألن لعطينه ، ولئن استعاذن لعيذنه ) . 

 : من أسباب دخول النة .ثالث̀ا
 Îل�م�ي �س�22   22Ôع�22ن� ر�ب�يع�22ة� ب�22ن� ك�ع�22بÍ ال� أ�ل|ك� م|ر�اف�2ق�ت�22ك� ف�22 ا�ل��ن�22ة� . ف�2ق�22ال� : أ�و�غ�ي�2ر� ذ�ل�22ك� ? ,ق�22ال� : { ق�22ال� ل�22 ا�لن�ب�  س�22ل� . ف�2ق|ل�22ت| : أ�س�22

ث�2ر�ة� ا�لسÔج|ود�  ك� ب�ك� ل�مÛ  .} ق2|ل�ت| : ه|و� ذ�اك� , ق�ال� : " ف�أ�ع�نÎ ع�ل�ى ن�2ف�س�    ر�و�اه| م|س�
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رواه مسلم وجاء ف رواية : ( عليك بكثرة السجود2 ، فإنك لن تسجد ل سجدة إل رفعك2 ال با درجة ) . 

 : الصول على الجر التتب عليها .رابع̀ا
 : ترويض النفس على الطاعة ، وتيئتها للفرائض .خامس̀ا
 : شغل الوقت بأفضل2 الطاعات .سادس̀ا
 . : القتداء بالرسول سابع̀ا
والتطوع ينقسم إلى قسمين: 

وهو الذي ل يأت� به الشارع بد .أو̀ل : تطوع مطلق ، 
 : صدقة التطوع ، لك أن تتبع ف سبيل ال با شئت ، ولك أن تتطوع بالصلة ف الليل والنهار مثن مثن .مثال

 : سنة الفجر .مثالوهو ما حد له حد ف الشرع ، ثانيا̀ : التطوع المقيد ، 
م / وآكدها : صلة الكسوف .

---------------------------
أي : أن آكد صلة التطوع صلة الكسوف .

 فعلها وأمر با . وخرج وأمر مناديا. ينادي ( الصلة جامعة ) . أن النب – كما قال الصنف –لنه 
د� ر�س|22ول� ا�لل�22ه�  ( ق�22ال�ع�22ن� ا�ل�م|غ�ي�22ة� ب�22ن� ش|22ع�ب�ة�  : ا�ن�ك�س�22ف�ت� ا�لش�22م�س|ا�ن�ك�س�22ف�ت� ا�لش�22م�س| ع�ل�22ى ع�ه�22 ي22م|, ف�2ق�22ال� ا�لن�22اس|  ي�2و�م� م�22ات� إ�ب�2ر�اه�

دÍ و�ل� ل��ي�2ات�ه�, ف�22إ�ذ�ا ر�أ�ي�2ت|م|وه|�22ا,ل�م�و�ت� إ�ب�2ر�اه�يم�, ف�2ق�ال� ر�س|ول| ا�لل�ه�  و�ت� أ�ح�22 ف�ان� ل�م�22  "إ�ن� ا�لش�م�س� و�ال�ق�م�ر� آي�2ت�ان� م�ن� آي�ات� ا�لل�ه� ل� ي�2ن�ك�س�22
ف�  م|ت�2ف�قÛ ع�ل�ي�ه�  ) ف�اد�ع|وا ا�لل�ه� و�ص�لÔوا, ح�ت� ت�2ن�ك�ش�

} :Îل�ل�ب|خ�ار�ي Íر�ة�  ح�ت� ت�2ن�ج�ل�يو�ف� ر�و�اي�ة  )ف�ص�لÔوا و�اد�ع|وا ح�ت� ي|ك�ش�ف� م�ا ب�ك|م� (  } و�ل�ل�ب|خ�ار�يÎ م�ن� ح�د�يث� أ�ب� ب�ك�
 ويلي الكسوف ف الكدية الوتر ، لن النب . داوم عليه ، وأمر به كما سيأت 

 وآكدها الكسوف ، دليل على أن ص2لة الكس22وف س2نة . وه22ذا م22ذهب جه22ور العلم22اء وق22د– رحه ال –وف قول الصنف 
قال النووي :  سنة مؤكدة بالجاع .

 دع22وى التف2اق منقوض2ة ، فق2د ق2ال أب2و عوان2ة ف ص22حيحه ف [بي2ان :لكن ذهب بعض العلماء إل وجوبا ، قال الش2يخ اللب22ان
وجوب صلة الكسوف] ث ساق بعض الحاديث الصحيحة ف المر با كقوله : ( فصلوا ... ) .

فالمهور على أنا سنة مؤكدة ، وصرح أبو عوانة ف صحيحه بوجوبا“ .قال ابن حجر : ”
 ف إن الق22ول بالس22نية فق22ط في22ه إه22دار للوام22ر الك22ثية ال22ت ج22اءت عن22ه وقال : وه22و الرج22ح دليل.  ، قال الشيخ اللباني : ”

هذه الصلة دون أي صارف لا عن دللتها الصلية أل وهو الوجوب “ .
إن القول بالوجوب قول قوي“ .قال ابن القيم : ”

وهذا الصحيح أنا واجبة ، لكن على الكفاية .
 جهــر فــي صــلة الكســوف فــي قراءتــه ، فصــلى أربــع ركعــات ، وأربــعم / وتصــلى علــى صــفة حــديث عائشــة ( أن النــبي 

سجدات ) متفق عليه .
---------------------------
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 حديث عائشة الخرج ف الصحيحي والذي في2ه ص2فة ص2لة الكس22وف ، وم22ا ورد ف ح2ديث عائش2ة– رحه ال –ذكر الصنف 
أصح ما ورد وأنا ركعتي ف كل ركعة ركوعان .

وبذا قال أحد ومالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وداود .
واختاره ابن تيمية والصنعان والسعدي .

 ، ورواهق22د روي ف ص22فة ص22لة الكس22وف أن22واع ، لك22ن ال22ذي اس22تفاض عن22د أه222ل العل222م بس22نة رس22ول ال قــال ابــن تيميــة : ”
البخاري ومسلم2 من غي وجه ، وهو الذي استحبه أكثر أهل العل22م كمال22ك والش22افعي وأح2د ، أن2ه ص2لى ب2م ركع2تي ف ك22ل ركع2ة

ركوعان“ .
” والص22حيح  ص2لة الكس22وف ح2ديث عائش2ة الث2ابت ف الص22حيحي ، أن2ه ص2لى ف ك22ل ركع2ة برك22وعيوقال الشيخ السعدي : 

م من بعضهم واهÍ كما قال الئمة : المام أحد ، والبخاري ، وغيها “ . وسجودين ، وأما ما سواه من الصفات ، فإنه وه�
 ”حكى النووي ع22ن اب2ن عب2د ال22ب أن2ه ق2ال: أص2ح م2ا ف الب2اب ركوع2ان، وم2ا خ2الف ذل2ك فمعل22ل أو ض2عيف ،وقال الشوكاني :

وكذا قال البيهقي“ .
ونقل ابن القيم والشافعي وأحد والبخاري ، أنم كانوا يعدون الزيادة على الركوعي ف كل ركعة غلطا. من بعض الرواة .

 ل يصل الكسوف إل مرة واحدة يوم مات ابنه إبراهيم .النب لن 
أن الحكمة من الكسوف والخسوف هو تخويف العباد. 

 Îر�ي رÍو ال�ن�ص�ار�يÎ ال�ب�د� ب�ة� ب�ن� ع�م� ع|ودÍ - ع|ق� ن� آي�2ات� الل�22ه� ,  ق�ال� : ق�ال� ر�س|ول| الل�ه�   –ع�ن� أ�ب� م�س� ر� آي�2ت�2ان� م�22  ( إن� الش�22م�س� و�ال�ق�م�22
ف� م�ا ب�ك|2م� ن�2ه�ا ش�ي�ئ.ا ف�ص�لÔوا2 , و�اد�ع|وا ح�ت� ي�2ن�ك�ش� ف�ان� ل�م�و�ت� أ�ح�دÍ م�ن� الن�اس� . ف�إ�ذ�ا ر�أ�ي�2ت|م� م� ي|�وÎف| الل�ه| ب��م�ا ع�ب�اد�ه| , و�إ�ن�2ه|م�ا ل ي�2ن�خ�س�

 متفق عليه .)
يسن عند حصول الكسوف: 

رابعــا̀ :التكبي ، لقوله : (وكبوا ...) ، ثالثا̀ : الدعاء ، لقوله : (فادعوا ...) ، ثانيا̀ :  : (فصلوا ...) ، الصلة ، لقوله أو̀ل : 
 بالعتاق22ة ف كس22وف الش22مس ) .العتاق22ة ، ع22ن أس22اء ق22الت : ( لق22د أم22ر الن22ب خامس̀ا : الص22دقة ، لق22وله : ( وتص22دقوا ... ) ، 

رواه البخاري
 ) في22ه دلي22ل عل22ى أن ص22لة الكس22وف تص22لى عن22د رؤي22ة الكس22وف أو الس22وف ، وعلي22ه ل22وفــإذا رأيتموهــاق22وله ف ال22ديث ( 

ح22ال دون22ه غي22م أو ق22ت ول ت22ره ، ف22إنه ل يص22لى ، وك22ذلك ل22و طلع22ت الش22مس والقم22ر خاس22ف ، ف22إنه ل يص22لى ، لن22ه ذه22ب
سلطانه ، وكذلك إذا غابت الشمس كاسفة ، فإنه ل يصلى ، لن سلطانا قد ذهب .

. ( حت ينجلي ما بكم ) أن بداية صلة الكسوف من حدوث الكسوف إل التجلي ، لقوله
 : وهذا القول هــويش22تغلون بال22دعاء وال22ذكر والتس22بيح ، وقيل : يص22لون م22رة ثاني22ة . فقيل : فإذا فرغ من الصلة قبل التجلي

الصحيح .
 ف22إن تل22ى الكس22وف أثن22اء الص22لة أته22ا خفيف22ة ، لن الس22بب ال22ذي ش22رعت ل22ه الص22لة ق22د زال ، ولن الن22بق22ال : ( ص22لوا 

حت ينكشف ما بكم ) .
 ويس22ن أن ين22ادى ل22ا الص22لة جامع22ة ، ل22ديث عب22د ال ب22ن عم22رو ق22ال ( كس22فت الش22مس عل22ى عه22د رس22ول ال: فن22ودي 

الصلة جامعة ) رواه البخاري .
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 وف ق222ول عائش222ة ( أن الن222بجه222ر ف ص222لة الكس222وف ) دلي222ل عل222ى أن222ه يس222ن اله222ر ف ص222لة الكس222وف [ س222واء كس222وف 
الشمس أو خسوف القمر ] وهذا مذهب2 النابلة وهو الصحيح .

 حضر̀ا وسفر̀ا وحث الناس عليها .م / وصلة� الوتر سنة مؤكدة ، داوم عليها النبي 
---------------------------

صلة الوتر : هي الصلة التط�و�ع با لتوتر صلة الليل .
 ومواظبته عليه حضرا. وسفرا. وحث الناس عليه . سنة مؤكدة ، لفعل النب – كما قال الصنف رحه ال –وحكمها 

 ( أوتروا قبل أن تصبحوا ) وقال أبو هريرة ( أوصان خليلي بثلث : وأن أوتر قبل أن أرقد ... ) .لقول
وذهب بعض العلماء إل وجوبه وهو مذهب2 النفية .

�ن�ص�ار�يÎ لديث ع�2ل� ,(  ق�2ال�  أ�ن� ر�س|ول� ا�لل�ه�  أ�ب� أ�يÔوب� ا�ل� سÍ ف�2ل�ي�2ف� �م�22 ل�مÍ , م�22ن� أ�ح�22ب� أ�ن� ي|2وت�ر� ب� قõ ع�ل�2ى ك|2لÎ م|س�2 ا�ل�22و�ت�2ر| ح�2
ع�ل�  ةÍ ف�2ل�ي�2ف� د� ع�ل� , و�م�ن� أ�ح�ب� أ�ن� ي|وت�ر� ب�و�اح� ثÍ ف�2ل�ي�2ف� ب�22ان� , و�ر�ج�22ح� )و�م�ن� أ�ح�ب� أ�ن� ي|وت�ر� ب�ث�ل� �ر�ب�2ع�22ة| إ�ل� ا�لتÎ2ر�م�22ذ�ي� , و�ص�22ح�ح�ه| ا�ب�22ن| ح� ر�و�اه| ا�ل�

ائ�يÔ و�ق�2ف�ه|    الن�س�
ة� , ع�ن� أ�ب�يه� ق�2ال� : ق�2ال� ر�س|2ول| ا�لل�2ه�  ق )õو�ع�ن� ع�ب�د� ا�لل�ه� ب�ن� ب2|ر�ي�د� ن�2ا  ا�ل�2و�ت�2ر| ح�2 ن� ل��2 ي|2وت�ر� ف�2ل�ي�22س� م� ن�د  )., ف�م�2 ه| أ�ب|22و د�او|د� ب�س�22 ر�ج�22 أ�خ�

Í, و�ص�ح�ح�ه| ا�ل��اك�م| Îل�ي  
 :واستدلوا وجهور العلماء على أنه ليس بواجب 

بديث بعث معاذ إل اليمن ، وفيه : ( فأعلمهم أن ال افتض عليهم خس صلوات ف اليوم والليلة ... ) .
 بيسي“ . : ”وهذا من أحسن ما يستدل به ، لن بعث معاذ كان قبل وفاته قال الشوكاني

ومن الدلة الدالة على عدم الوجوب ما اتفق عليه الشيخان م22ن ح2ديث طلح22ة ب22ن عبي22د ال ق22ال : ( ج2اء رج22ل إل رس22ول ال 
 : خس صلوات ف اليوم والليلة ، قال : هل علي غيها : قال : ل ، إل أن تطوع ) متفق عليه .من أهل ند ... وفيه : قال 

ن�2ه�ا ر�س|ول| ا�لل�ه� ( ق�ال� ع�ل�يÎ ب�ن� أ�ب� ط�ال�بÍ لديث و� ت|وب�ة� , و�ل�ك�ن� س|ن�ةÛ س� ي�ئ�ة� ا�ل�م�ك� �ت�مÍ ك�ه� ر�و�اه| الن�س�ائ�يÔ و�ا�لتÎ2ر�م�ذ�يÔ و�ح�س�ن�ه|)   ل�ي�س� ا�ل�و�ت�2ر| ب�
    و�ال��اك�م| و�ص�ح�ح�ه| 

 كان يوتر على بعيه ) وهذا دلي2ل عل22ى أن ال2وتر لي2س ب2واجب ، إذ ل2و ك2ان واجب2ا. ل يص2له عل22ىولديث ابن عمر : ( أن النب 
الراحلة .

 : ”وأم22ا الح22اديث ال22ت احتج22وا ب22ا فمحمول22ة عل22ى الس22تحباب والن22دب التأك22د ، ول ب22د م22ن ه22ذا التأوي22ل للجم22عقال النـووي
بينها وبي الحاديث الت استدللنا با“ .

وهذا القول هو الصحيح .
م / وأقل�ه� ركعة .

---------------------------
أي : أقل الوتر ركعة واحدة ، لنه يصل با الوتر .

 ( الوتر ركعة من آخر الليل ) رواه مسلم .لديث ابن عمر . قال : قال 
 : صلة الليل مثن مثن ، ف22إذا خش2ي أح22دكم الص22بح ص22لى ركع22ة واح22دة عن صلة الليل ، فقال وعنه ( أن رجل. سأل النب 

توتر له ما قد صلى ) متفق عليه .
 ) هذا إذا كانت مفصولة ، فأما إذا اتصلت بغيها كما لو أوتر بمس أو سبع أو تسع فالميع وترالوتر ركعةوقوله ( 
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كما ثبت بالحاديث الصحيحة .
 ) دليل على أنه ل يكره أن يوتر بركعة ، وهذا مذهب المهور ، لديث ابن عمر . قال : ق22ال أقله ركعةوقوله ( ف22إذا ) : 

 ( ال22وتر ح22ق ، فم22ن أح22ب أن ي22وتر بم22سخف22ت الص22بح ف22أوت�ر بركع22ة ) رواه مس22لم ، وأيض22ا. ل22ديث أب أي22وب ق22ال : ق22ال 
فليفعل2 ، ..... ، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل ) رواه أبو داود .

[قاله النووي] . ”ل يصح اليتار بواحدة ول تكون الركعة الواحدة صلة فقط،والحاديث الصحيحة ترد عليه“وقال أبو حنيفة:

م / وأكثره : إحدى عشرة ركعة .
---------------------------

: { لديث أي : أكثر الوتر إحدى عشرة ركعة . ا ق�ال�ت� ي� ا�لل�ه| ع�ن�2ه�  ي�ز�يد| ف� ر�م�ض�2ان� و�ل� ف�22 غ�ي��2ه�ك�ان� ر�س|ول| ا�لل�ه�  م�ا ع�ائ�ش�ة� ر�ض�
ع�ة. ر�ة� ر�ك� د�ى ع�ش�  ) متفق عليه .ع�ل�ى إ�ح�

 ( ص2لة اللي22ل مثن مثن ) متف22ق علي22ه ول22ديثوالفضل مثن مثن : أي يصليها اثنتي اثنتي ، لديث اب22ن عم22ر . ق22ال : ق22ال 
 يصلي فيما بي أن يفرغ من صلة العشاء إل الفجر إحدى عشرة ركعة ، يس22لم بي ك22ل ركع22تيعائشة قالت ( كان رسول ال 
، ويوتر بواحدة ) رواه مسلم .

م / ووقت�ه� من صلة{ العشاء إلى طلوع الفجر .
---------------------------

أي : ووقت الوتر من صلة العشاء إل طلوع الفجر ، فإذا طلع الفجر انتهى وقته .
اف�22ة� ل22ديث ة� ب�22ن� ح|ذ� :ق�ال� ر�س|22ول| ا�لل�22ه�  خ�ار�ج�22 ي� ي�22ا  ق�222ال�

ي�2رÛ ل�ك|22م� م�22ن� ح||22ر� ا�لن�2ع�22م� " ق2|ل�ن�22ا: و�م�22ا ه�22 ي� خ�
ةÍ ه�22 {إ�ن� ا�لل�22ه� أ�م�22د�ك|م� ب�ص�22ل�

ر�} ة� ا�ل�ع�ش�اء� إ�ل� ط|ل|وع� ا�ل�ف�ج� � ص�ل� س�ة| إ�ل� الن�س�ائ�ي� و�ص�ح�ح�ه| ا�ل��اك�م| .ر�س|ول� ا�لل�ه� ? ق�ال� : " ا�ل�و�ت�2ر| , م�ا ب�2ي�   ر�و�اه| ا�ل��م�
 : ”أجع أهل العلم على أن ما بي العشاء إل طلوع الفجر وقت للوتر“ .قال ابن المنذر

رواه مسلم   ( أوتروا قبل أن تصبحوا ) . قال 
رواه مسلم ( فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة ، فأوترت له ما قد صلى ) . وقال 

اختلف العلماء لو جمعت العشاء مع المغرب ، متى يصلي الوتر ؟
 : يصليه بعد العشاء ولو جعت جع تقدي ، وهذا مذهب النابلة والشافعية ورجحه ابن حزم .فقيل
والراجح الول . : ل يدخل إل بعد وقت العشاء ، وقيل

اف~ (  ( اجعلـوا آخــر~ صــلت{كم بالليــل{ وتـر̀ا ) متفــق عليــه ، وقــال م / والفضل أن يكون~ آخر~ صلته{ ، كما قال  م~ــن� خ~ــ
ر{ ا~لل�ي�ـــل{ ة~ آخ{ـــ , ف~ـــإ{ن� ص~ـــل~ ر~ ا~لل�ي�ـــل{ ر~ه� فـ~ل�ي�ـــوت{ر� آخ{ـــ ع~ أ~ن� يـ~ق�ـــوم~ آخ{ـــ ر{ ا~لل�ي�ـــل{ فـ~ل�ي�ـــوت{ر� أ~و�ل~ـــه�, و~م~ـــن� ط~م{ـــ ن� آخ{ـــ أ~ن� ل~ يـ~ق�ـــوم~ م{ـــ

ه�ود~ة�, و~ذ~ل{ك~ أ~ف�ض~ل�  ل{م� ) م~ش� ر~و~اه� م�س�
---------------------------

 ( اجعلوا آخر صلتكم بالليل وترا. ) رواه مسلم .أي : أن الفضل2 أن يكون الوتر هو آخر صلته ، لقوله 
ر�ه|(  – رح2ه ال –ولديث جابر الذي ذكره الصنف  ع� أ�ن� ي�2ق|2وم� آخ�2 ر� ا�لل�ي�22ل� ف�2ل�ي|2وت�ر� أ�و�ل�2ه|, و�م�22ن� ط�م�22 ن� آخ�2 اف� أ�ن� ل� ي�2ق|22وم� م�2 م�22ن� خ�2

ه|ود�ةÛ, و�ذ�ل�ك� أ�ف�ض�ل|2 ر� ا�لل�ي�ل� م�ش� ة� آخ� , ف�إ�ن� ص�ل� ر� ا�لل�ي�ل� ) . ف�2ل�ي|وت�ر� آخ�
 :وأما الفضل فله حالتانففي هذا الديث بيان أن الوتر يوز أول الليل ، ويوز آخر الليل ، 
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 : أن من يشى أن ل يقوم من آخر الليل فالفضل له أن يوتر أوله ، كما أوصى بذلك أبا هريرة .الولى
 : من طمع أن يقوم آخر الليل ، فالفضل أن يعله آخر الليل ، وذلك لن صلة آخر اللي22ل مش22هودة ، تش2هدها اللئك2ةالثانية

، ولن الصلة ف آخر الليل هي وقت النزول اللي وإجابة الدعاء .
 ل22و أوت22ر أول اللي22ل ، ث ن22ام ، واس22تيقظ آخ22ر اللي22ل ، فل22ه أن يتنف22ل عل22ى الق22ول الراج22ح ، ول يعي22د ال22وتر لن الن22بق22ال ( ل 

وتران ف ليلة ) ، ول ينقض الوتر ( نقضه يصلي ركعة تشفع لصلته ) .
وقد اختلف العلماء فيمن نسي الوتر حتى طلع الفجر هل يقضيه أم ل على أقوال :

: ق�22ال� ر�س|2ول| ا�لل�2ه�   : يصليه بعد طلوع الفجر ، وقب22ل ص2لة الص2بح ، ل2ديث أب س2عيدفقيل ي�ه| ق�2ال� { م�22ن� ن�2ام� ع�22ن� ا�ل�22و�ت�ر� أ�و� ن�س�2
س�ة| إ�ل� الن�س�ائ�ي� ف�2ل�ي|ص�لÎ إ�ذ�ا أ�ص�ب�ح� أ�و� ذ�ك�ر� } .  ر�و�اه| ا�ل��م�

وهذا القول مروي عن جاعة من الصحابة والتابعي ، وهو قول المام مالك .
 إذا غلبه ن2وم أو وج2ع ع2ن قي22ام اللي2ل ، ص2لى م2ن النه2ار : يقضيه شفعا. نارا. ، لديث عائشة : ( كان رسول ال وقيل

 كان يقوم الليل إحدى عشرة ركعة .، والنب رواه مسلم2 ثنت عشرة ركعة ) .
ر�  للح22ديث الس22ابق (  : يقض22يه ن22ارا. وت22را. .وقيــل ب�ح� أ�و� ذ�ك�22 ي�ه| ف�2ل�ي|ص�22لÎ إ�ذ�ا أ�ص�22 ولن القض22اء يك22ي ) م�22ن� ن�22ام� ع�22ن� ا�ل�22و�ت�ر� أ�و� ن�س�22

الداء ، وبه قال طاووس وماهد والشعب .
 : يقضيه إذا تركه نوما. أو نسيانا. إذا استيقظ أو إذا ذكر ف أي وقت كان ، ليل. أو نارا. .وقيل

ب�ح� أ�و� ذ�ك�ر� للحديث السابق (  ي�ه| ف�2ل�ي|ص�لÎ إ�ذ�ا أ�ص� ) . م�ن� ن�ام� ع�ن� ا�ل�و�ت�ر� أ�و� ن�س�
 : ( من نام عن صلة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) فهذا عام يدخل فيه كل صلة فرض أو نافل2ة ، وه22وولعموم قوله 

ف الفرض أمر فرض ، وف النفل أمر ندب ، 
وهو الراجح .وهذا مذهب ابن حزم . 

صلة الستسقاء
 : طلب نزول الطر عند التضرر بفقده .الستسقاء

وأما حكمها فقد قال الصنف رحه ال .
م / وصلة الستسقاء سنة إذا اض�طرb الناس� لفقد{ الماء .

---------------------------
أي : أن صلة الستسقاء حكمها سنة عند وجود سببها وهو : تأخر نزول الطر وجدب الديار وهذا قول أكثر العلماء .

 فعله22ا وك22ذلك خلف2اؤه ، وه2ذا ق22ول س22عيد”صلة الستسقاء س2نة عن2د الاج2ة إليه2ا س2نة مؤك22دة ، لن الن22ب قال ابن قدامة : 
بن السيب وداود ومالك والشافعي“ .

 إل الصلى يستسقي ، فاستسقى واستقبل القبلة ، وقلب2 رداءه وصلى ركعتي) متف22قعن عبد ال بن زيد قال (خرج رسول ال 
عليه .

 : ا ق�22ال� ي� ا�لل�22ه| ع�ن�2ه|م�2 2Ô (ع�ن� اب�ن� ع�ب�اسÍ ر�ض� ر�ج� ا�لن�ب� ا ي|ص�22لÎيخ�2 , ك�م�2 22� ع�ت�2ي� , م|ت�ض�22رÎع.ا, ف�ص�22ل�ى ر�ك� ع.ا, م|ت�2ر�س2Îل. 22Îم|ت�خ�ش , ع.ا, م|ت�ب�2ذÎل.  م|ت�2و�اض�2
ب�ان�)ف� ا�ل�ع�يد�, ل�� ي��ط|ب� خ|ط�ب�ت�ك|م� ه�ذ�ه�  س�ة|, و�ص�ح�ح�ه| ا�لتÎ2ر�م�ذ�يÔ, و�أ�ب|و ع�و�ان�ة�, و�اب�ن| ح� . ر�و�اه| ا�ل��م�

64



 استس22قى عل22ى الن22ب ي22وم المع22ة ول ي22رج ول يص22لل تس22ن ص22لة الستس22قاء ول ال22روج إليه22ا ، لن الن22ب وقال أبو حنيفة : ”
.“

 صلى الستسقاء ركعتي .فقد ثبتت الحاديث ف الصحيحي وغيها أن النب  ، وقول المهور هو الصحيح
م / وتفعل كصلة العيد في الصحراء .

---------------------------
أي : أن صلة الستسقاء صفتها كصلة العيد ، فتسن ف الصحراء .

ا ا�لن�اس| إ�ل� ر�س|ول� ا�لل�2ه� لديث  : { ش�ك� ا ق�ال�ت� ي� ا�لل�ه| ع�ن�2ه� ع� ل�2ه| ف�22 ا�ل�م|ص�22ل�ى, و�و�ع�22د� ع�ائ�ش�ة� ر�ض�  ق|ح|22وط� ال�م�ط�22ر�, ف�22أ�م�ر� ب��ن�ب�2Í, ف�2و|ض�2
: "إ�ن�ك|22م� ش�22ك�و�ت|� ج�22د�ب� د� ا�لل�22ه�, ث|�22 ق�22ال� ب�2ر� و�ح��22 , ف�2ق�ع�22د� ع�ل�22ى ا�ل�م�ن�ب��22, ف�ك� ب| ا�لش�22م�س� اج� ا ح�22 ي�22 ب�22د� ر�ج� ح� ا�لن�22اس� ي�2و�م.22ا ي��ر|ج|22ون� ف�ي22ه�, ف�خ�22
, م�ال�222ك� ي�2و�م� ي222م� , ا�لر�ح��222ن� ا�لر�ح� د| ل�ل�222ه� ر�بÎ ا�ل�ع�222ال�م�ي� : ا�ل��م�222 يب� ل�ك|222م�, ث|�222 ق�222ال� ت�ج� ع|و�ه|, و�و�ع�222د�ك|م� أ�ن� ي�س�222 , و�ق�222د� أ�م�ر�ك|222م� ا�لل�222ه| أ�ن� ت�222د� د�ي�22ار�ك|م�
ع�22ل� م�22ا , و�اج� ن�22ا ال�غ�ي�22ث� 22Ô و�ن��22ن| ا�ل�ف|ق�22ر�اء|, أ�ن�22ز�ل� ع�ل�ي�2 , أ�ن�22ت� ا�ل�غ�ن� ع�22ل| م�22ا ي|ر�ي22د|, ا�لل�ه|22م� أ�ن�22ت� ا�لل�22ه|, ل� إ�ل�22ه� إ�ل� أ�ن�22ت� ا�ل22دÎين�, ل� إ�ل�22ه� إ�ل� ا�لل�22ه| ي�2ف�
ي�ه�, ر�ه|, و�ق�2ل�ب� ر�د�اء�ه|, و�ه|و� ر�اف�عÛ ي�د� ي�ه�, ف�2ل�م� ي�2ز�ل� ح�ت� ر|ئ�ي� ب�2ي�اض| إ�ب�ط�ي�ه�, ث|� ح�و�ل� إ�ل� ا�لن�اس� ظ�ه� يÍ" ث|� ر�ف�ع� ي�د� غ.ا إ�ل� ح� أ�ن�2ز�ل�ت� ق2|و�ة. و�ب�ل�

, ث|� أ�م�ط�ر�ت�2  , و�ب�2ر�ق�ت� اب�ة., ف�2ر�ع�د�ت� �, ف�أ�ن�ش�أ� ا�لل�ه| س�ح� ع�ت�2ي� , و�ص�ل�ى ر�ك�  .}  ر�و�اه| أ�ب|و د�او|د� ث|� أ�ق�ب�ل� ع�ل�ى ا�لن�اس� و�ن�2ز�ل�
م / ويخرج إليها متخشع̀ا متذل̀ل متضرعا̀ .

---------------------------
أي : ويسن أن يرج لصلة الستسقاء متخشعا. متذلل. متضرعا. .

ا ق�22ال�ل22ديث  ي� ا�لل�22ه| ع�ن�2ه|م�22 22Ô  ( اب�22ن� ع�ب�22اسÍ ر�ض�22 ر�ج� ا�لن�ب� اخ�22 , ك�م�22 22� ع�ت�2ي� , م|ت�ض�22رÎع.ا, ف�ص�22ل�ى ر�ك� ع.ا, م|ت�2ر�س22Îل. 22Îم|ت�خ�ش , ع.ا, م|ت�ب�22ذÎل.  م|ت�2و�اض�22
رواه أبوداود .}. ي|ص�لÎي ف� ا�ل�ع�يد�, ل�� ي��ط|ب� خ|ط�ب�ت�ك|م� ه�ذ�ه� 

 ] الت22ذلل الض22وع والت22ذلل إل المتــذل̀ل ] : الت22ذلل ورم22ي البص22ر إل الرض وخف22ض الص22وت وس22كون العض22اء [ متخشــع̀ا[ 
 ] التض22رع البته22ال إل ال ف ال22دعاء م22ع حض22ور القل22ب وامتلئهمتضرع̀اوإظهار الذل ، وهو الوان ، وهو أشد من التواضع . [ 

باليبة والوف من ال .
 أن يكون متواضعا. ، متخشعا. ، متذلل. ، لنه يوم استكانة وخضوع ، واستحب الفقهاء أن يرج أهل الدين والشيوخ

م / فيصلي ركعتين .
---------------------------

 بإجاع الثبتي لا  .قال النووي :  أي أن صلة الستسقاء ركعتان ،
ل نعلم بي القائلي بصلة الستسقاء خلفا. ف أنا ركعتان“ .قال ابن قدامة : ”

22Ô  (كما ف حديث ابن عب2اس الس22ابق ر�ج� ا�لن�ب� ا ي|ص�22لÎي ف�2خ�2 , ك�م�2 2� ع�ت�2ي� , م|ت�ض�2رÎع.ا, ف�ص�22ل�ى ر�ك� ع.ا, م|ت�2ر�س2Îل. 22Îم|ت�خ�ش , ع.ا, م|ت�ب�2ذÎل.  م|ت�2و�اض�2
 .... ) .ا�ل�ع�يد�

وصفة الصلة كصلة العيد ، يكب ف الول بعد التحرية والستفتاح ستا. ، وف الثانية خسا. ، يقرأ ف الول بعد الفاتة ب22العلى
، وف الثانية بعد الفاتة بالغاشية .

م / ثم يخطب خ�طب̀ة واحدة .
---------------------------

أفاد الؤلف أن الطبة بعد الصلة ، وأنا خطبة واحدة ، وقد اختلف العلماء مت الطبة على أقوال : 
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أن الطبة قبل الصلة . ( كالمعة  ) .القول الول :  
روي ذلك عن عمر ، وابن الزبي ، وعمر بن عبد العزيز ، وذهب إليه ابن عبد الب .

لديث عائشة السابق ( ... فقعد2 على النب ، فكب وحد ال ، ث قال : إنكم شكوت ... ث نزل فص22لى ) فه2و ن2ص أن2ه خط2ب
قبل الصلة .

ولديث عبد ال بن زيد ، وفيه : ( ... فحول ظهره إل الناس واستقبل القبلة يدعو ث حول رداءه ث صلى ركعتي ) .
أن الطبة بعد الصلة . ( كالعيد ) .القول الثاني : 

وبه قال الماهي  .قال النووي : وهذا مذهب المهور  ، الالكية والشافعية والنابلة ، 
لديث ابن عباس وقد سبق : ( خرج متضرعا. ... فصلى2 كما يصلي العيد ) .

أنه مي ، واختار هذا الشوكان ، لورود الخبار بكل المرين .القول الثالث : 
م / ويكثر فيها : الستغفار ، وقراءة اليات التي فيها المر به .

---------------------------
أي يسن أن يكثر ف الطبة من الستغفار ، ويقرأ اليات الت فيها المر به ، فيقول : اللهم اغفر لنا ، اللهم إنا نستغفرك ، لن

الستغفار سبب لصول اليات والبكات .
ان� غ�ف�22ارا.(كم22ا ق22ال تع22ال  ت�2غ�ف�ر|وا ر�ب�ك|22م� إ�ن�22ه| ك�22 ر�ارا. ف�2ق|ل�22ت| اس�22 د� ل� الس�22م�اء� ع�ل�ي�ك|22م� م�22 ن�22اتÍ . ي2|ر�س�22 و�ي|�22د�د�ك|م� ب�22أ�م�و�الÍ و�ب�ن�ي�22 و�ي��ع�22ل� ل�ك|22م� ج�

 ) .و�ي��ع�ل� ل�ك|م� أ�ن�2ه�ارا.
ت�2غ�ف�ر|وه| ث|� ت|وب|وا إ�ل�ي�ه� وقال تعال ( ف ) .اس�
ت�2غ�ف�ر|وا ر�ب�ك|م� ث|� ت|وب|وا إ�ل�ي�ه� ي|�تÎ2ع�ك|م� م�ت�اعا. ح�س�نا. إ�ل� أ�ج�لÍ م|س�م ى. وقال تعال (  ) .و�أ�ن� اس�

م / ويلح في الدعاء{ ول يستبطىء الجابة .
---------------------------

أي : أنه يسن للخطيب أن يدعو ف خطبته ويلح ف الدعاء ، لن اللاح ف الدعاء سبب للستجابة .
 ( يستجاب لحدكم ما ل ي�2ع�ج�ل ، يقول: قد دعوت رب، فلم ي|ستجب� ل ) متفق عليه.لديث أب هريرة . قال: قال 

وف رواية لسلم ( ل يزال يستجاب للعبد ما ل يدع| بإث ... ، مال يستعجل ، قيل: يا رسول ال ! ما الستعجال ؟ قال : يقول
: قد دعوت| ، وقد دعوت| ، فلم أر من ي�ستجب� ل ، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء ) 

 ( ل يقل أحدكم اللهم اغفر ل إن شئت ، .. ليعزم السألة فإن ال ل م|كر�ه له ) متفق عليه .وعنه . قال : قال 
م / وينبغي قبل~ الخروج{ إليها ، فعل� السباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة كالستغفار .

---------------------------
أي : وينبغي قبل الروج لصلة الستسقاء أن يرص السلم على فعل السباب الت تدفع الشر وتنزل الرحة كالستغفار .

كما سبق ف اليات الاضية .
م / والتوبة .

---------------------------
أي وينبغ22ي ل2ه أن يت22وب إل ال م22ن العاص22ي وال22ذنوب ، ف22إن م22ا وق22ع م22ن ش2ر وبلء إل بس22بب ال22ذنوب والعاص2ي كم2ا ق22ال تع22ال

ع|ون�( ر� ب��ا ك�س�ب�ت� أ�ي�د�ي الن�اس� ل�ي|ذ�يق�ه|م� ب�2ع�ض� ال�ذ�ي ع�م�ل|وا ل�ع�ل�ه|م� ي�2ر�ج�  ) .ظ�ه�ر� ال�ف�س�اد| ف� ال�ب�2رÎ و�ال�ب�ح�
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�ر�ض� وقال تعال ( ن�ا ع�ل�ي�ه�م� ب�2ر�ك�اتÍ م�ن� الس�م�اء� و�ال� ل� ال�ق|ر�ى آم�ن|وا و�ات�2ق�و�ا ل�ف�ت�ح� ) .و�ل�و� أ�ن� أ�ه�
قا.وقال تعال ( ن�اه|م� م�اء. غ�د� ق�ي�2 �س� ت�2ق�ام|وا ع�ل�ى الط�ر�يق�ة� ل�  ) .و�أ�ل�و� اس�

م / والخروج من المظالم .
---------------------------

أي : وترك الظال ، وهذا من عطف الاص على العام ، وذلك لن الروج من الظال من التوبة .
والظلمة تشمل الظلمة ف حق ال ، والظلمة ف حق العباد .

 أمثلة مظال ف حق ال : عدم إخراج الزكاة ، أو عدم إخراج كفارة عليه .
أمثل22ة مظ22ال ف ح22ق العب22اد : ع22دم إرج22اع حق22وق الن22اس ، وأك22ل أم22وال الفق22راء والس22اكي والن22اس ب22أي طري22ق م22رم ، وع22دم إعط22اء

العمال أجورهم وغيها .
 خ2رج ليخ22ب بليل2ة الق22در وإن2ه تلح2ى فلنوأيضا. ترك التشاحن فإن التشاحن سبب لرفع الي كما ف حديث عبادة ( أن الن2ب 

وفلن وإنا رفعت وعسى أن يكون خيا. ..... ) .
والحسان إلى الخلق .

---------------------------
ن�ي�لن الحسان إل الناس كالص22دقة س2بب لرح2ة ال كم2ا ق2ال تع2ال (  س�22 ن� ال�م|ح�  ) ، وال2راد بالص2دقة هن2اإ�ن� ر�ح��2ت� الل�2ه� ق�ر�ي2بÛ م�22

الص222دقة الس222تحبة ، أم222ا الص222دقة الواجب22ة ( وه222ي الزك222اة ) فه22ذه لب222د م222ن إخراجه22ا ف وقته22ا ، لن منعه222ا س222بب لن22ع القط222ر م222ن
 ( وما منع قوم زكاة أموالم إل منعوا القطر من السماء ) السماء ، كما قال 

مسائل :
يستحب للمام و للمأمومي أن يولوا أرديتهم ف الستسقاء ،وهذا قول أكثر العلماء ، وبه قال الالكية والشافعية والنابلة .

را. لبطن وتول الن22اس مع22ه فقد جاء ف مسند أحد من حديث عبد ال بن زيد : ( ... ث تول إل القبلة ، وحول رداءه فقلبه ظه�
) .هذا إسناد حسن من أجل ممد بن إسحاق ، وقد صرح التحديث فانتفت شبهة تدليسه .

 ثبت ف حق غيه ما ل يقم دليل على اختصاصه ، ولن العلة واحدة وهي التفاؤل .أن ما ثبت ف حقه 
 ك2أن العب2د يعاه2د رب2ه ب2أن يقل22ب ح2اله–  التأس2ي ب2النب –الكم2ة م2ن توي2ل ال2رداء : التف22اؤل بتغي ال22ال م22ن قح2ط إل مط22ر 

العصية إل الطاعة . من
 ل يستحب صيام ذلك اليوم ، وقول بعضهم يستحب قول ضعيف ، لن النب ل يأمر بذلك ، وهذا إحداث ف الدين

أوقات النهي
م / وأوقات النهي عــن النوافـل المطلقــة : مــن الفجــر إلـى أن ترتفـع الشـمس قيـد رمــح ، ومـن صــلة العصـر إلـى الغــروب ،

ومن قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول .
---------------------------

 عن أوقات النهي عن الصلة .– رحه ال –سيتكلم الصنف 
وافعل22وا اليربك22م ي2ا أيه22ا ال22ذين آمن22وا اركع22وا واس22جدوا واعب22دوا )  لعموم قوله تع2ال الصل ف صلة التطوع أنا مشروعة دائما. ،

لعلكم تفلحون ) .
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س22ل . فقل22ت : أس2ألك مرافقت222ك ف الن2ة ؟ ق22ال : أو غي ذل22ك ؟ قل22ت : ه2و  ق2ال ( ق22ال ل رس22ول ال وعن ربيعة بن كعب 
 .رواه مسلمذاك . قال : فأعن على نفسك بكثرة السجود ) 
وهي :لكن هناك أوقاتا. نى الشارع عن الصلة فيها ، 

بعد صلة الفجر إل طلوع الشمس قيد رمح .-1
وعند قيامها حت تزول .-2
ومن بعد صلة العصر حت تغرب الشمس .-3
�22 ( ع�ب�د� الل�ه� ب�ن� ع�ب�اسÍ رضي ال عنهم22ا ق�22ال� لديث  ر| - أ�ن� الن�ب� يÔون� - و�أ�ر�ض�22اه|م� ع�ن�22د�ي ع|م�22 الÛ م�ر�ض�2 ه�د� ع�ن�2د�ي ر�ج�2  ن�2ه�2ى ع�22ن�ش�22

 .الص�لة� ب�2ع�د� الصÔب�ح� ح�ت� ت�ط�ل|ع� الش�م�س| , و�ب�2ع�د� ال�ع�ص�ر� ح�ت� ت�2غ�ر|ب� )
ر�يÎ ولديث ر� ح�ت�22 ع�ن� ر�س|ول� الل�ه�  أ�ب� س�ع�يدÍ ال�|د�  أ�ن�ه| قال� ( ل ص�لة� ب�2ع�د� الصÔب�ح� ح�ت� ت�2ر�ت�ف�ع� الش�22م�س| , و�ل ص�2لة� ب�2ع�22د� ال�ع�ص�22

 متفق عليه .ت�غ�يب� الش�م�س| )
 ينهان22ا أن نص222لي فيه222ن ، أو أن نق222ب فيه2222ن موتان222ا : حي تطل222ع ول222ديث عقب222ة ب222ن ع222امر : ( ثلث س222اعات ك222ان رس222ول ال 

الشمس بازغة حت ترتفع ، وحي يقوم قائم الظهية حت تزول الشمس ، وحي تت2ضيف الشمس للغروب2 ) رواه مسلم .
وهذا مذهب المهور ، وادعى النووي التفاق على ذلك . وحكم الصلة ف هذه الوقات أنا مكروهة

وق2ال بع2ض العلم22اء ب2الواز ، ق2ال ال2افظ : وب2ه ق22ال داود وغيه م2ن أه22ل الظ22اهر ، وب22ذلك ج2زم اب2ن ح2زم  . ق22الوا : أن أح22اديث
النهي منسوخة ، والراجح قول المهور .

متى يبدأ وقت النهي ؟ هل يبدأ بعد دخول الوقت أو بعد الصلة ؟
أما العصر فيبدأ بعد الصلة بل خلف ، لديث أب سعيد ( ل صلة بعد صلة العصر حت تغرب الشمس ) .

وأما الفجر فقد اختلف العلماء : 
رواه أبو داود  إن النهي يبدأ بطلوع الفجر ،وهذا مذهب النفية والنابلة ،لديث: (ل صلة بعد الفجر إل سجدتي). فقيل :

: أن النهي يبدأ بعد صلة الفجر2 ، وهذا مذهب2 جهور العلم22اء ، فق22د ثب22ت ف ص2حيح مس22لم تعلي22ق الك2م بنف22سالقول الثاني 
الصلة : ( ل صلة بعد صلة الفجر حت تطلع الشمس ) .

وعن عمرو بن عبسة السلمي أنه قال : ( قلت : يا رسول ال ، أي الليل أس22ع ؟ ق22ال : ج2وف اللي22ل الخ22ر فص22ل  م2ا ش2ئت ف2إن
الصلة مشهودة مكتوبة حت تصلي الصبح ) ، فهذا نص ف أنه يصلي ف آخر الليل إل أن يصلي الفجر .

وهذا القول هو الصحيح ، وعليه فالوقت ال2ذي بي الذان والقام2ة لي2س وق2ت ن2ي، لك2ن ل يش2رع في2ه س2وى ركع22ت الفج22ر ول2ذا
 .خففهما النب 

الحكمة من النهي عن الصلة في هذه الوقات :
  ”... وكان من حكمة ذلك أنا وق2ت س2جود الش22ركي للش22مس ، وك2ان النه2ي ع22ن الص2لة ل ف ذل22ك ال22وقتقال ابن القيم :

سدا. لذريعة الشاركة الظاهرة “.
 ) دلي22ل عل22ى أن النواف22ل ال22ت ل22ا س22بب ل ت22دخل ت22ت النه22ي ، وه22ذه الس22ألة اختل22ف فيه22االنوافل المطلقةوق22ول الص22نف ( 

العلم22اء ( ه22ل تفع22ل الص22لوات ذات الس22بب ف وق22ت النه22ي أم ل ، تي22ة الس22جد ، ص22لة الكس22وف ، س22نة الوض22وء ، ص22لة
الستخارة ) على قولي :

 : أنه ل يوز .القول الول
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وهذا مذهب مالك وأب حنيفة وأحد .
لعموم الدلة الت تنهى عن الصلة ف وقت النهي  ( ل صلة بعد الصبح .... ) ( ل صلة بعد العصر ... ) .

 : يوز ف أوقات النهي فعل ماله سبب .القول الثاني
وهذا مذهب الشافعي ، ورجحه كثي من الققي كابن تيمية وابن القيم .

 ق22ال ل2ه : ح2دثن ب2أرجى عم22ل عملت2ه ف الس22لم ، ف2إن س22عت دف نعلي22ك أم22امي ف الن2ة ؟ فق22اللديث بلل : ( أن الن22ب 
بلل : م2ا عمل22ت ف الس22لم عمل. أرج2ى عن22دي م22ن أن أتطه22ر طه2ورا. م22ن لي22ل أو ن2ار إل ص22ليت ب2ذا الطه2ور م22ا ش2اء ال ) .

متفق عليه2 
فدل على أنه يصلي ركعت الوضوء ف أي وقت ، ول ينكر عليه .

 .متفق عليه2حديث ( إذا دخل أحدكم السجد فل يلس حت يصلي ركعتي ) 
أن أحاديث النهي عامة ، وأحاديث ذوات السبب خاصة ، والاص مقدم على العام .

أن الص22لوات ذات الس22بب مقرون22ة بس22بب فيبع22د أن يق22ع فيه22ا الش22تباه ف مش22ابة الش22ركي ، لن النه22ي ع22ن الص22لة قب22ل طل22وع
الشمس وقبل غروبا لئل يتشبه الصلي السلم بالشركي2 ، فإذا كانت الصلة لا سبب معلوم2 ، كانت الشابة بعيدة .

أن ف بعض ألفاظ أحاديث النهي : ( ل تتحروا الصلة ) .
والذي يصلي لسبب ل يقال أنه يتحرى ، بل يقال صلى لسبب ، وهذا القول هو الراجح .

هناك صلوات تفعل في أوقات النهي ؟
 : قضاء الفرائض ، كأن ينسى النسان الصلة الفريضة ويتذكرها وقت النهي ، فإنه يب أن يصليها .أو̀ل

 : ( من نام عن صلة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) .لقوله 
ولن الفرائض من أوجب الواجبات ، وهي دين فوجب أداؤه على الفور من حي أن يعلم به . 

 : إعادة الماعة .ثاني̀ا
بيث إذا أتى مسجد2 جاعة ووجدهم يصلون وقد صلى ، يستحب له أن يصلي معهم ولو كان وقت ني .

 إذ ه22و برجلي ل يص22ليا ف22دعا بم2ا صلة الصبح ، فلما صلى رسول ال لديث يزيد بن السود : ( أنه صلى مع رسول ال 
فجيء بما ترعد فرائصهما ، فقال لم2ا : م2ا منعكم2ا أن تص2ليا معن2ا ؟ ق22ال : ق2د ص2لينا ف رحالن2ا ، ق22ال : فل تفعل إذا ص2ليتما

رواه أبو داود ف رحالكما ث أدركتما المام ول يصلÎ فصليا معه ، فإنا لكما نافلة ) . 

باب صلة الجماعة والمامة
 ف هذا الباب الحكام التعلقة بصلة الماعة وأحكام المامة .– رحه ال –سيذكر الصنف 

م / وهي فرض عين .
---------------------------

أه22لمن أق22وال  هو القول2 الصحيح – رحه ال – حكم صلة الماعة وأنا فرض ، وما ذكره الصنف – رحه ال –بي الصنف 
وهو مذهب النابلة ، ورجحه ابن خزية ، وابن النذر ، وابن حبان .العلم ف حكم صلة الماعة ، وهذا 

ن�2ه|م� م�ع�ك ) . لقوله تعال ( و�إ�ذ�ا ك|ن�ت� ف�يه�م� ف�أ�ق�م�ت� ل�|م| الص�لة� ف�2ل�ت�2ق|م�2 ط�ائ�ف�ةÛ م�
 : أن ال أمر بإقامة صلة الماعة وهم ف حالة الرب والوف ، ولو ك22انت الماع22ة س22نة كم2ا يق22ول بعض22هم لك22انوجه الدللة

أول العذار بسقوطها عند الوف ، وإذا وجبت ف حال الوف ، ففي حال المن2 من باب أول .
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ة� ف�2ي2|ؤ�ذ�ن� (  ق�22ال� أ�ن� ر�س|22ول� ا�لل�22ه� أ�ب�22 ه|ر�ي�2ر�ة� ل22ديث و� , ث|�22 آم|22ر� ب�الص�22ل� ت�ط�22ب� �ط�22بÍ ف�2ي|ح� ت| أ�ن� آم|22ر� ب� ي ب�ي�22د�ه� ل�ق�22د� ه��م�22 و�ا�ل�22ذ�ي ن�2ف�س�22
ة�, ف�أ|ح�رÎق� ع�ل�ي�ه�م� ب2|ي|وت�2ه|م ه�د|ون� ا�لص�ل� , ث|� أ|خ�ال�ف| إ�ل� ر�ج�الÍ ل� ي�ش� .م|ت�2ف�قÛ ع�ل�ي�ه�  ) ل��ا, ث|� آم|ر� ر�ج|ل. ف�2ي�2ؤ|م� ا�لن�اس�

 : ”فم22ن ق22ال بأن22ا واجب22ة عل22ى العي22ان ، ق22د يت22ج ب22ذا ال22ديث ، ف22إنه إن قي22ل بأن22ا ف22رض كفاي22ة فق22د ك22انقال ابن دقيق العيد
 ومن معه ، وإن قيل : إنا سنة ، فل يقت22ل ت2ارك الس2نن ، فيتعي أن تك2ون فرض22ا. عل22ىرسول ال هذا الفرض قائما. بفعل 

العيان“ .
�2 ولديث أب هريرة . قال (  اأ�ت�2ى ا�لن�ب� د�, ف�2ر�خ�22ص� ل�2ه|, ف�2ل�م�22 ج� : ي�2ا ر�س|2ول� ا�لل�2ه�! ل�ي�2س� ل�2 ق�2ائ�دÛ ي�2ق|22ود|ن� إ�ل�2 ا�ل�م�س�22 ى ف�2ق�2ال�  ر�ج|2لÛ أ�ع�م�22

 " ب� : "ف�أ�ج� . ق�ال� : ن�2ع�م� ة�?" ق�ال� اء� ب�الص�ل� م�ع| ا�لنÎد� : "ه�ل� ت�س� ل�م}  و�ل� د�ع�اه|, ف�2ق�ال� .   ر�و�اه| م|س�
 ”وإذا ل يرخص للعمى الذي ل يد قائدا. ، فغيه من باب أول“ .قال ابن قدامة :

22Î ول22ديث  ا, ع�22ن� ا�لن�ب� ي� ا�لل�22ه| ع�ن�2ه|م�22 رÍ  (  ق�22ال�ا�ب�22ن� ع�ب�22اسÍ ر�ض�22 ن� ع|22ذ� ة� ل�22ه| إ�ل� م�22 اء� ف�2ل�22م� ي�22أ�ت� ف�ل� ص�22ل� ر�و�اه| ا�ب�22ن| م�22اج�ه�,  )م�22ن� س��22ع� ا�لن22Îد�
, ل�ك�ن� ر�ج�ح� ب�2ع�ض|ه|م� و�ق�2ف�ه Íل�م ن�اد|ه| ع�ل�ى ش�ر�ط� م|س� ب�ان�, و�ال��اك�م|, و�إ�س� Ô, و�اب�ن| ح� .   و�ا�لد�ار�ق|ط�ن�

وع22ن اب22ن مس22عود ق22ال : ( م22ن س22ر ه أن يلق22ى ال غ22دا. مس22لما. فليح22افظ عل22ى ه22ؤلء الص22لوات حي22ث ين22ادى ل22ن ، ف22إن ال ش22رع
لنبيكم سنن الدى ، ول2و أنك2م ص2ليتم ف بي2وتكم كم2ا يص2لي ه2ذا التخل2ف ف بيت2ه ، ل22تكتم س2نة ن2بيكم ، ول2و تركت2م س2نة ن2بيكم
لض22للتم ... ولق22د رأيتن22ا وم22ا يتخل22ف عنه22ا إل من22افق معل22وم النف22اق ، ولق22د ك22ان الرج22ل ي22ؤتى ب22ه يه22ادى بي الرجلي ح22ت يق22ام ف

رواه مسلم الصف ) . 
فهذا الصحاب يكي إجاع الصحابة على أن ترك صلة الماعة ف السجد من علمات النفاق .

 إل أنا سنة ، وهو مذهب2 الالكية .وذهب بعض العلماء :
  ( صلة الماعة تفضل صلة الفذ بسبع وعشرين درجة ) متفق عليه لديث ابن عمر . قال : قال رسول ال 

 لن ال22ديث في22ه الفاض22لة بي أج22ر ص22لة الماع22ة وص22لة النف22رد ، ف22دل عل22ى أن ص22لة النف22رد ص22حيحة ويث22ابوجــه الدللــة :
عليها .

فرض كفاية ، واستدلوا بأدلة القائلي بالوجوب العين ، وصرفها من فرض العي إل فرض الكفاية ح22ديث وذهب بعضهم إل أنا
ابن عمر : ( صلة الماعة تفضل صلة الفذ بسبع وعشرين درج2ة ) . ف22إنه يفي22د ص22حة ص2لة النف22رد ، فيبق22ى الوج22وب الس22تفاد

منها وجوبا. كفائيا. .
والراجح القول الول ، أنا فرض عي ، وأن من صلى ف بيته من غي عذر فصلته صحيحة مع الث .

 وال22ذي ن22دين ال ب22ه أن22ه ل ي22وز لح222د التخل22ف ع22ن الماع22ة ف الس22جد إل م22نقال ابن القيم :، وي22ب فعله22ا ف الس22جد” 
عذر ، وال أعلم بالصواب“ .

 ه22م  بتحري22ق التخلفي عنه22ا ول : ”والص22واب وج22وب فعله22ا ف الس22جد ، لن الس22جد ش22عارها ، ولن22ه وقال الشيخ السعدي
يستفصل ، هل ك22انوا يص22لون ف بي2وتم جاع2ة أم ل ، ولن2ه ل22و ج2از ف غي الس22جد لغي حاج2ة ، لتمك22ن التخل22ف عنه22ا والت2ارك

لا من التك ، وهذا مذور عظيم“ .
 ق22وله ) أن م22ن س22ع الن22داء فعلي22ه الجاب22ة إذا ك22ان منزل22ه بعي22دا. ، وأن22ه إذا ل) دلي22ل عل22ى هــل تســمع النــداء  ف ح22ديث العم22ى

 :لمرينيسمع النداء فله رخصة أن يصلي ف بيته ، العول عليه ف ساع النداء بدون مكب الصوت ، 
 : أن مكب الصوت2 ل ينضبط ، فقد يكون قويا. فيسل لسافات بعيدة جدا. .الول
 : أنه لو علق المر بكب الصوت ، لصل للناس مشقة ، لن مكب الصوت ينادي من مسافة بعيدة .ثاني̀ا
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م / للصلوات الخمس .
---------------------------

أي : أن الماعة واجبة للصلوات2 المس ، حت ولو كانت مقضية دون غيها من السنن .
لعموم الدلة .

 ل22ا ن22ام ع22ن ص22لة الفج22ر ه22و وأص22حابه ف س22فر كم22ا ف ح22ديث أب قت22ادة ، أم22ر بلل. ف22أذن ث ص22لى س22نة الفج22ر ثولن الن22ب 
صلى الفجر2 كما يصليها عادة جاعة ، وجهر بالقراءة .

وعلى هذا فإذا نام قوم ف السفر ، ول يستيقظوا إل بعد طلوع الشمس ، فإنم يفعلون كما يفعلون ف العادة تاما. .
: فل تب الماعة للنوافل2 ، لكنها من حيث مسنونية الماعة لا وعدم مسنونيتها قسمان

 : ما تسن له الماعة ، وهي صلة الكسوف ، والستسقاء ، والعيد .القسم الول
 : م22ا يفع22ل عل22ى النف22راد فه22ذا ل تس22ن ل22ه الماع22ة ، كالراتب22ة م22ع الف22رائض ، والنواف22ل الطلق22ة وه22ي م22ا يتط22وع ب22ه فالقسم الثاني
الليل والنهار .

لكن ل بأس أن يفعلها ف جاعة أحيانا. ، لكن بشرط أل يتخذ ذلك عادة .
 صلى مع ابن عباس ، وابن مسعود ، وحذيفة ، وذلك ف قيام الليل .لنه ثبت أن النب 
م / على الرجال .

---------------------------
أي : أن وجوب صلة الماعة واجب على الرجال ، فل تب على النساء .

 : سنة ، وبه قال الشافعية والنابلة .فقيللكن اختلفوا ف حكمها للمرأة : 
 ك222ان يق222ول : ( انطلق222وا إل الش222هيدة فزوروه222ا ، وأم222ر أن ي222ؤذن ل22ا وتق222ام وت222ؤم أه222ل داره222ا فل222ديث أم ورق222ة : أن رس222ول ال 

رواه أبو داودالفرائض ) . 

 : مكروهة ، وهو قول النفية .وقيل
 : لن الرأة ليست من أهل الجتماع ، ولن هذا غي معهود ف أمهات الؤمني ، والصحيح أنا مباحة .قالوا

م / حضر̀ا وسفرا̀ .
---------------------------

أي : أن صلة الماعة واجبة حت ف السفر ، وهذا هو الذهب .
 إذا كان فيهم ف الهاد أن يقيم لم الص22لة جاع22ة، وم22نلقوله تعال ( وإذا كنت فيهم فأقمت لم الصلة ....) فأمر ال نبيه 

 ل يقاتل إل ف سفر .العلوم أن رسول ال 
ولعموم الدلة الدالة على وجوب الماعة ، فإنا ل تفرق بي الضر والسفر .

وذهب بعض العلماء إل عدم وجوبا ف السفر ، والول أرجح .
م / وأقلها إمام ومأموم .

---------------------------
أي : أن أقل عدد تصل به الماعة اثنان ، إمام ومأموم2 .

ر�ين� د�ر�ج�ة. }   ( لديث ابن عمر . قال : قال رسول ال  ة� ا�ل�ف�ذÎ ب�س�ب�عÍ و�ع�ش� ة| ا�ل��م�اع�ة� أ�ف�ض�ل|2 م�ن� ص�ل� م|ت�2ف�قÛ ع�ل�ي�ه� ص�ل�
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 : ”تنعقد الماعة باثني فصاعدا. ل نعلم فيه خلفا.“ .قال ابن قدامة
 ابن عباس مر ة . وأم  حذيفة مر ة . وابن مسعود مر ة .وأم  

م / وكلما كان أكثر فهو أحب إلى ال .
---------------------------

: ق�ال� ر�س|ول| ا�لل�ه�  أ|ب�Î ب�ن� ك�ع�بÍ لديثأي : وكلما كثر العدد كان أفضل وأحب إل ال  ن�(   ق�ال� ى م�22 ة| ا�لر�ج|ل� م�ع� ا�لر�ج|22ل� أ�ز�ك�22 ص�ل�
ث�2ر� ف�2ه|22و� أ�ح�22بÔ إ�ل�22 ا�لل�22ه�  ان� أ�ك� , و�م�22ا ك�22 ت�ه� م�22ع� ا�لر�ج|22ل� ى م�22ن� ص�22ل� �22 أ�ز�ك�22 ت|ه| م�22ع� ا�لر�ج|ل�ي� ه|, و�ص�22ل� د� ت�ه� و�ح�22 , ) ص�22ل� Ôائ�ي ر�و�اه| أ�ب|222و د�او|د�, و�الن�س�222

ب�ان � ه| ا�ب�ن| ح�  ]  أكثر أجرا. .أزكى[            و�ص�ح�ح�
ر{ين~ د~ر~ج~̀ة م /  ة{ ا~ل�ف~ذ� ب{س~ب�ع� و~ع{ش� ة� ا~ل�ج~م~اع~ة{ أ~ف�ض~ل� م{ن� ص~ل~ . م�تـ�ف~ق� ع~ل~ي�ه{ . ص~ل~

---------------------------
 ح2ديث اب2ن عم2ر ال2دال عل22ى فض22ل ص2لة الماع2ة ، وأن2ا تفض22ل عل2ى ص2لة الف2ذ ( النف2رد ) بس2بع– رح2ه ال –ذك22ر الص2نف 

وعشرين درجة .
 : ال22راد مطل22ق الماع22ة ف أي:فقيــل] اختل22ف ف ال22راد بالماع22ة الجماعــة  ] ج22زء ، بعن واح22د .[ درجــة ] النف22رد . [ الفــذ [

 : بل الراد جاعة السجد ل جاعة البيوت ، وهذا أقرب .وقيلمكان ، 
 : .أن ذك22ر القلي22ل ل ين22اف ذك22ر الك22ثي.فقيــلج22اء ف رواي22ة ( بم22س وعش22رين درج22ة ) واختل22ف العلم22اء ف الم22ع بينهم22ا : 

 : أنه أخب بالمس وعشرين ، ث أعلمه ال بزيادة الفضل2 بالسبع وعشرين ، وهذا أرجحها . وقيل
 : الس22بع وعش222رين متص22ة ب22الفجر والعش222اءوقيــل : الس22بع وعش222رين متص22ة بالهري22ة ، والم22س وعش222رين متص22ة بالس22رية . وقيــل

 : الفرق بال الصلي ، كأن يكون أعلم أو أخشع .وقيل : بإدراكها كلها أو بعضها . وقيلوالمس وعشرين بغيها . 
رواه أهل السنن . ( إذا صليتما في رحالكما ، ثم أتيتما مسجد جماعة ، فصليا معهم ، فإنها لكم نافلة ) م / وقال 

---------------------------
و�د�   حديث– رحه ال –ذكر الصنف  �س� ا ص�22ل�ى ر�س|22ول| ا�لل�22ه� { أ�ن�ه| ص�ل�ى م�ع� ر�س|ول� ا�لل�ه�  ي�ز�يد� ب�ن� ا�ل� , ف�2ل�م�22 ة� ا�لص22Ôب�ح�  إ�ذ�ا ص�ل�

ن�ا ف�22 : ق�22د� ص�22ل�ي�2 ا أ�ن� ت|ص�22لÎي�ا م�ع�ن�22ا?" ق�22ال� ا: "م�22ا م�ن�2ع�ك|م�22 ا, ف�2ق�22ال� ل�|م�22 ا ت�2ر�ع�22د| ف�2ر�ائ�ص|22ه|م� يء� ب��م�22 ا, ف�ج� �22 ل��22 ي|ص�22لÎي�ا, ف�22د�ع�ا ب��م�22 ه|22و� ب�ر�ج|ل�ي�
 "Ûا ل�ك|2م� ن�اف�ل�2ة م�22ام� و�ل��22 ي|ص�2لÎ, ف�ص�22لÎي�ا م�ع�2ه|, ف�إ�ن�2ه�2 ت|2م� ا�ل�� ال�ك|م�, ث|�2 أ�د�ر�ك� , إ�ذ�ا ص�ل�ي�ت|م�ا ف� ر�ح� : "ف�ل� ت�2ف�ع�ل� ظ| .} ر�ح�ال�ن�ا. ق�ال� ر�و�اه| أ�ح��22د|, و�الل�ف�22

ب�ان �   ث�ة|, و�ص�ح�ح�ه| ا�لتÎ2ر�م�ذ�يÔ, و�اب�ن| ح� ل�ه|, و�الث�ل�
 ] الف22رائص ج22ع فريص22ة ، وه22ي اللحم22ة ال22ت بي الن22ب والكت22ف ، ت22تز عن22د الف22زعفرائصــهما ] أي ترت22ف وترتع22د . [  ترعــد[

] أي ل ينتهي من الصلة .ولم يصلb  ] الرحل هو النزل الذي ينزله النسان [ رحالناوالوف . [ 
على أن من صلى ف جاعة أو منفردا. ، ث دخل مسجد ووجدهم يصلون ، فإنه يس22ن  ليبي– رحه ال –الديث ذكره الصنف 

 أن2ه ق2ال لب ذر حي أخ2به ع22ن الم22راء ال2ذين ي2ؤخرون الص2لة : م2ا ثب22ت ع22ن الن2ب ويدل لذلكله أن يدخل معهم ويصلي ، 
 ،رواه مس222لمع22ن وقته22ا ، ق22ال ل22ه : ( ص22ل  الص22لة لوقته22ا ، ف22إن أدركت22ك الص22لة معه22م فص22ل  ول تق22ل إن ص22ليت فل أص22لي ) . 

والمر ف الديث للستحباب .
 ... ) هذا يشمل جي2ع الص222لوات : الفج22ر ، والظه2ر ، والعص22ر ، والغ22رب ، والعش22اء لعم22وم ال22ديث ،فصليا معهقوله ( ... 

 : لن ف إعادت22ا تص22يقالوالك22ن اس22تثن بع22ض العلم22اء ص22لة الغ22رب ، وق22الوا : ل تع22اد ، وه22ذا م22ذهب الالكي22ة والنابل22ة ، 
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 أن الغ22رب تع2اد كغيه22ا م22ن والصحيحش22فعا. ، وه2ي إن2ا ش22رعت لت2وتر ع22دد ركعات2ا الي22وم والليل22ة ، لك22ن ه22ذا الق22ول ض2عيف ،
الصلوات ، وهذا الذهب عند الشافعية ، لعموم حديث الباب ، فإنه ل يفرق بي صلة وصلة .

 : لن الع22ادة نافل22ة ، والتنف22ل ل ي22وز بع22دقــالواوذه22ب بع22ض العلم222اء إل أن الفج22ر والعص222ر ل تع22اد ، وه22ذا م222ذهب النفي22ة ، 
 الخ22ذ بعم22وم ال22ديث أن جي22ع والصحيحالصبح والعصر ، إذ هو وقت ني ل يتنفل فيه ، لذا ل تعادان ، وهذا قول ضعيف ،

الصلوات تعاد .
: ق~ال~ ر~س�ول� ا~لل�ه{ و~ع~ن� أ~ب{ي ه�ر~يـ�ر~ة~ م /  , و~إ{ذ~ا(   ق~ال~ بـ�ر~ ت�ــى ي�ك~ ت~م� ب{ــه{, ف~ـإ{ذ~ا ك~بـ�ر~ ف~ك~بـ�ر�وا, و~ل~ ت�ك~بـ�ر�وا ح~ م~ــام� ل{يـ�ؤ� إ{ن�م~ا ج�ع{ــل~ ا~ل�{

ج�د�وا, د�, و~إ{ذ~ا س~ــج~د~ ف~اس�ــ ه�, فـ~ق�ول�وا: ا~لل�ه�م� ر~بـ�ن~ا ل~ك~ ا~ل�ح~م� ر~ك~ع~ ف~ار�ك~ع�وا, و~ل~ تـ~ر�ك~ع�وا ح~ت�ى يـ~ر�ك~ع~, و~إ{ذ~ا ق~ال~ س~م{ع~ ا~لل�ه� ل{م~ن� ح~م{د~
م~ع{يــن~  ̀دا ف~ص~ـل�وا قـ�ع�ــو̀دا أ~ج� ا ف~ص~ـل�وا ق{ي~ا̀مــا, و~إ{ذ~ا ص~ــل�ى ق~اع{ـ ج�د~, و~إ{ذ~ا ص~ـل�ى ق~ائ{̀مـ ا) و~ل~ ت~س�ج�د�وا ح~ت�ى ي~س�ــ ذ~ ر~و~اه� أ~ب�ـو د~او�د~, و~ه~ـ

.   ل~ف�ظ�ه يح~ي�ن { ل�ه� ف{ي ا~لص�ح{ .و~أ~ص�
---------------------------

 ] أي يقت22دي ب22ه، كم22ا ج22اء عن22د البخ22اري: (فل تتلف22وا علي22ه) وال22راد القت22داء ب22ه بالفع22ال الظ22اهرة ل الني222ات.[وسيأت ليؤتم به[
شرح ذلك] 

 أن نبادر بالتكبي بعده ) .– ] أي بعد تكبيه ، كما قال : ( ول تكبوا حت يكب ) . ( ل نكب قبله  كبر فكبروا[
. الديث فيه بيان الكمة من المام ، وهي القتداء به
 )  ليقت22دى ب22ه ف الفع22ال الظ22اهرة دونوقيل : ليقتدى به ف الفعال والنيات ، فقيل  :اختلف في المراد) ليؤتم به قوله : 

 الصحيح .وهذا هو النية ، وهذا مذهب الشافعي .
 للقتداء . : ( فإذا ركعوا فاركعوا ... ) فهذا تفسي من النب  : لقوله أو̀ل
 الختلف ف الني22ة بي الم22ام وال22أموم ، فف22ي إح22دى ص22يغ ص22لة ال22وف ص22لى الن22ب  : أن22ه ثب22ت ف وق22ائع ع222ن الن22ب ثانيــ̀ا

 ، وهذا اختلف بالنية .بطائفة ركعتي ، ث ذهبت ، ث جاءت الطائفة الخرى الت ل تصل  ، فصلى با النب 
 ، والمأموم مع المام له حالت :الديث دليل على وجوب متابعة المام

الولى : المسابقة .
وهي أن يركع قبل إمامه ، أو يسجد قبل إمامه ، فهذه حرام بالتفاق .

متفق عليه2 : ( أما يشى الذي يرفع رأسه قبل المام أن يول ال رأسه رأس حار ) . قال 

” : وقـال : يتم22ل أم22ر معن22وي ك22البلدة ، ورجح22ه اب22ن دقي22ق العي22د ، وقيل : يق22ع عل22ى القيق22ة . قوله : ( رأس حمار ) : قيل
 .“وما يرجح هذا الاز بأن التحويل بالصورة ل يقع مع كثرة رفع الأمومي قبل المام 

 : ( فل تسبقون بالركوع ول بالسجود ) .وقال 
 وه22ذافالصحيح أن صلته باطلــة إن كـان عامــد̀اف22إن س22بق إم22امه إل رك22ن م22ن الرك22ان ، ك22أن يرك22ع قبل22ه ، أو يس22جد قبل22ه ، 

اختيار ابن تيمية ، فإن سبق ناسيا. أو جاهل. : فصلته صحيحة ، وعليه أن يرجع ليأت به وبا بعده .
أما السابقة بالقوال فل يضر إل بشيئي : بتكبية الحرام مطلقا.، سواء كان عامدا. أو ناس22يا. أو ج22اهل. [ ف22إن ك22ب قب22ل إم22امه

تك22بية الح22رام ل تنعق22د ص22لته ] وك22ذلك التس22ليم ( ف22إن ك22ان عم22دا. بطل22ت ص22لته ، وإن ل يك22ن عم22دا. ل تبط22ل ويلزم22ه أن
يسلم بعد إمامه ] .

كأن يركع معه ، أو يسجد معه ، فإن وافقه بتكبية الحرام ل تصح صلته .الثانية : الموافقة .
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لن المام ل يدخل ف الصلة إل بعد تكبية الحرام ، فإن وافقته ف التكبي ، فإنك تكون دخل22ت م22ع إم22ام ل يك22ن إمام22ا. ح2ت
الن ، فتكون صلته باطلة .

أما ف غي تكبية الحرام ، كأن يركع معه ، فهذه مكروهة عند الفقهاء .
أن يتأخر عن إمامه،كأن يركع المام وهو ل يزال واقف، حت يرفع المام من الركوع، ث يركع الأموم.ثالثا̀ : التخلف . 

 كانقطاع مكب الصوت ، فإنه يأت با تلف به ويتابع المام ، إل أن يصل المام إل الكان الذي هو فيه ، ف22إنهإن كان بعذر :
ل يأت به ، ويبقى مع المام ، ويصبح له ركعة ملفقة من ركعت إمامه .

فالصحيح أنا تبطل صلته .إن كان بغير عذر : 
وهي أن يأت بأفعال الصلة بعد إمامه ، وهذا هو السنة .رابع̀ا : المتابعة .

 ) : استدل به من قال : ل يوز أن يقتدي الف2تض بالتنف2ل، وق2د اختل2ف العلم22اء ف ه22ذه الس2الة ، ه22لليؤتم به ...قوله ( 
يوز أن يصلي الفتض خلف التنفل على قولي :

أنه ل يوز .القول الول : 
وبه قال السن البصري والزهري ، وهو مذهب النفية والالكية والنابلة .

 : ( إنا جعل المام ليؤت به فل تتلفوا عليه ) .لقوله 
 نى عن الختلف على المام ، وكون الأموم مفتض ، والمام متنفل ، اختلف بينهم22ا فل ي22وز: أن النب وجه الستدلل 

.
: أنه يوز .القول الثاني 

وبه قال طاووس وعطاء والوزاعي ، وهو مذهب2 الشافعي ، واختاره ابن قدامة وابن تيمية .
 العشاء الخرة ، ث يرجع فيؤم قومه ) .لديث جابر قال ( كان معاذ يصلي مع النب 

 العش22اء ، ث يرج22ع إل ق22ومه فيص22لي ب22م تل22ك الص22لة .وق22د ج22اء ف رواي22ة عن22د ال22دار قطن : ف22إن مع22اذا. ك22ان يص22لي م22ع الن22ب 
( هي له نافلة ، ولم فريضة ) .

أنه كان يصلي بطائف22ة ص2لة تام22ة ويس22لم ب2م ، ث ت2أت الطائف2ة الثاني2ة صلى ف بعض أنواع صلة الوف ، ولنه ثبت أن النب 
رواه النسائي فيصلي بم ) . 

 فرضا. ، والثانية نفل. .وهنا تكون الصلة الول للرسول 
وهذا القول هو الصحيح . 

لو أن رجل. يريد أن يصلي السنة ركعتي ، فجاء آخر وقال : أصلي مع22ك الفج22ر ، فص22لى الم22ام الس2نة ، وص22لى ال22أموموعليه : 
الفجر ، فإن هذا يصح .

القص22ود ل تتلف22وا علي2ه ف الفع22ال الظ2اهرة ل الني22ات ، كم2ا س2بق ش2رحه فوأما الجواب عن حديث : ( فل تختلفوا عليه ) :
حديث سبق .

باب المامة
الراد بالمامة هنا إمامة الصلة .
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و~ا̀ء ( م / وقــال  ن�ة{ س~ــ ــ ان�وا ف{ــي ا~لس� ن�ة{, ف~ــإ{ن� ك~ــ و~ا̀ء ف~ــأ~ع�ل~م�ه�م� ب{الس�ــ ان�وا ف{ــي ا~ل�ق{ــر~اء~ة{ س~ــ م~ أ~قـ�ر~ؤ�ه�ــم� ل{ك{ت~ــاب{ ا~لل�ــه{, ف~ــإ{ن� ك~ــ يـ~ؤ�م� ا~ل�ق~ــو�
ل�ط~ان{ه{, و~ل~ ن£ا- و~ل~ يـ~ؤ�م�ن� ا~لر�ج�ــل� ا~لر�ج�ـل~ ف{ـي س�ــ ل�̀ما -و~ف{ـي ر{و~اي~ـة�: س{ـ ر~ة{ س~ـو~ا̀ء ف~أ~ق�ــد~م�ه�م� س{ــ ان�وا ف{ـي ا~ل�ه{ج�ــ ر~̀ة, ف~إ{ن� ك~ـ ف~أ~ق�د~م�ه�م� ه{ج�

ر{م~ت{ه{ إ{ل� ب{إ{ذ�ن{ه{ ل{م  ) يـ~ق�ع�د� ف{ي بـ~ي�ت{ه{ ع~ل~ى ت~ك� ر~و~اه� م�س�
---------------------------

 ال22ذي رواه مس22لم ف ص22حيحه ف ه22ذا الب22اب م22ن الول بالمام22ة ، وق22د ذك22ر ح22ديث أب مس22عود – رح22ه ال –ذك22ر الص22نف 
وفيه من أول الناس بالمامة .
 عن2د التن2ازع ، ك2أن يض22ر جاع2ة ليص22لوا ، أو يتن2ازع ع2دة أش2خاص ف إمام22ة مس22جد ، ف2إنه ب2ذهوهذه الراتب الت ذكرها الن2ب 

الرجحات .
. واختلف بالراد بالقرأ على قولي : فالديث دليل على أن أول الناس بالمامة أقرؤهم لكتاب ال

 : أنه الكثر حفظا. .القول الول
ل22ديث عم22رو ب22ن س22ل�مة : ( ... فنظ22روا فل22م يك22ن أح22دا. أك22ثر قرآن22ا. من 22 ، فق22دمون وأن22ا اب22ن س22ت أو س22بع س22ني ) رواه البخ22اري

 ( ف22إذا حض22رت الص22لة فلي22ؤذن لك22م أح22دكم ولي22ؤمكم أك22ثركموهذا إشارة إل سبب تقديهم له مع كونم أشرف من2ه ، ولق22وله 
قرآنا. ) أخرجه البخاري .

والصحيح الول . : لن هذا هو الوافق للغة ، قالوا: الحسن قراءة ، القول الثاني 
. فإن كانوا ف القراءة سواء ، فالفقه لقوله ( فإن كانوا ف القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ) والراد ف أحكام الصلة
. فإن كانوا ف الفقه سواء فأقدمهم هجرة

 : ”ق22ال أص22حابنا : ي22دخل في22ه طائفت22ان : إح22داها : ال22ذين يه22اجرون الي22وم م22ن دار الكف22ر إل دار الس22لم ، ف22إنقــال النــووي
الجرة باقية إل يوم القيامة عندنا وعند جاهي العلماء .

 ، فإذا استوى اثن2ان ف الفق2ه والق2راءة ، وأح2دها م22ن أولد م22ن تق22دمت هجرت22ه ،الطائفة الثانية : أولد الهاجرين إل رسول ال 
والخر من أولد من تأخرت هجرته ، قدم الول“ .

 : لنه أسبق إل الي ، وأقرب إل معرفة الشرع من تأخر ف بلد الكفر .قال بعض العلماء
 فإن استويا فالكب سنا. ، فابن الثلثي يقدم على ابن العشرين2 أو ابن خس وعشرين ، ولق22وله ( ولي22ؤمكم أك22بكم )  ،ف2إن

قيل : كيف قدم الكب سنا. هنا ؟
 ، ولزم22وه عش22رين ليل22ة ، لن22م ك22انوا متس22اوين ف ب22اقي الص22ال ، لن22م ه22اجروا جيع22ا. ، وأس22لموا جيع22ا. ، وص22حبوا رس22ول ال 

فاستووا ف الخذ عنه ، ول يبق ما تقدم به إل السن ، وقد جاء عند أب داود :( وكنا متقاربي ).
لما. ) أي إس22لما. ، فيق22دم عل22ى م22ن بع22ده ، لن تق22دم الس22لم في22ه مزي22ة وفض22يلة ، فه22و ث الق22دم إس22لما. لق22وله ( فأق22دمهم س�22

أفضل وأقرب إل معرفة دين ال .
 صاحب البيت واللس وإمام السجد أحق من غيه ، وإن كان ذلك الغي أفقه وأقرأ .أن الديث دليل

 : ( ول يؤمن  الرجل| الرجل� ف سلطانه ) وعند أب داود : ( أو ف بيته ) .لقوله 
فإمام السجد الراتب أحق من غيه ولو كان غيه أقرأ .لديث ( ول يؤمن  الرجل ... ) وإمام السجد سلطان ف مسجده .
ولننا لو قلنا أن القرأ أول حت ولو كان للمسجد إمام راتب ، لصل بذلك فوضى، وكان لذا السجد ف كل صلة إمام.

م / وينبغي أن يتقدم المام .
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---------------------------
 ، وبتق22دمه تتمي2ز إم22امته ، ولن2ه ل يك2ن أن يقت2دى ب2هأي : ينبغي أن يكون المام قدام ال22أمومي ، لن ذل2ك ه2و ه2دي الن22ب 

إل بتقدمه .
م / وأن يتراص المأمومون . 

---------------------------
Î حديث و�أي : وينبغي للمأمومي2 أن يتاصوا فيما بينهم  , ع�ن� ا�لن�ب� Íأ�ن�سع�ن�22اق� (  ق�ال�� اذ|وا ب�ال� ا, و�ح�22 ن�2ه�22 ر|صÔوا ص|ف|وف�ك|م�, و�ق�ار�ب|وا ب�2ي�2

ب�ان� .)  ه|2 ا�ب�ن| ح� , و�ص�ح�ح� Ôر�و�اه| أ�ب|و د�او|د�, و�الن�س�ائ�ي

ي�22انÛم222ن ال222رص ، يق222ال رص العن222ان يرص222يه رص222ا. إذا ألص222ق بعض222ه ببع222ض ، ومن222ه ق222وله تع222ال : [ رصــوا صــفوفكم ]  أ�ن�2ه|م� ب2|ن�2  ك�222
 Ûم�ر�ص|وص. أي بي الصفوف .[ وقاربوا بينها ومعناه تضاموا وتلصقوا حت يتصل ما بينكم [ 

: وقد اختلف العلماء ف حكم تسوية الصفوف على قولي
القول الول : أنه واجب .

وهذا مذهب ابن حزم ، واختاره ابن تيمية والشيخ ابن عثيمي .
لقوله : ( رصوا ... ) وهذا أمر والمر يقتضي الوجوب .

متفق عليه  : ( سووا صفوفكم ، فإن تسوية الصفوف من تام الصلة ) . ولقوله 

ف22إن ه22ذا التهدي22د ل يق22ال فيم22ا” : قــال اللبــانيمتف222ق علي222ه  : ( لتس22وون ص22فوفكم ، أو ليخ22الفن ال بي وج22وهكم ) . ولق22وله 
 .“ليس بواجب كما ل يفى

رواه البخاري  : ( أقيموا صفوفكم وتراصوا ، فإن أراكم من ورائي ظهري ) . ولقوله 

 : أنه سنة مؤكدة غي واجب .القول الثاني
وهذا مذهب جهور العلماء .

 : ( ... ف22إن تس22وية الص22فوف م22ن ت22ام الص22لة ) وف رواي22ة : ( م22ن كم22ال الص22لة ) وف22وت الكم22ال ل يس22تلزم البطلن ،لق22وله 
القول الول والراجح 

م / ويكملون الول فالول .
---------------------------

ويكمل222ون الص222ف الول ف222الول ، فل يص22ف ف الص22ف الث222ان ح222ت يكتم222ل الول ، ول يص222ف ف الص222ف الث222الث ح22ت يكتم222ل
الثان وهكذا .

 ( أل تصفون كما تصف اللئكة عند ربا ؟ .....ال22ديث وفي2ه : يتم22ون الص22ف الول ف22الول ) رواهلديث جابر قال : قال 
مسلم .

م / ومن صلى فذ̀ا ركعة خلف الصف لغير عذر أعاد صلته .
---------------------------

أي أن من صلى فذا. ( منفردا. ) لوحده خلف الصف من غي عذر فصلته باطلة .
 هو القول الصحيح ف هذه السألة الت اختلف العلماء فيها على ثلثة أقوال :– رحه ال –وما ذهب إليه الصنف 
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أن صلته باطلة سواء وجد فرجة أم ل . القول الول :
وه22ذا م22ذهب الم22ام أح22د ، وب22ه ق22ال إبراهي22م النخع22ي ، والس22ن ب22ن ص22ال ، وأح22د ، وإس22حاق ب22ن راهوي22ة ، واب22ن الن22ذر ، واب22ن

خزية . واستدلوا :
ة�(   أ�ن� ر�س|ول� ا�لل�ه� ا�ل�|ه�ن�Î] ]و�اب�ص�ة� ب�ن� م�ع�ب�دÍ بديث  ه|, ف�أ�م�ر�ه| أ�ن� ي|ع�يد� ا�لص�ل� د� ر�و�اه| أ�ح��د|, ) ر�أ�ى ر�ج|ل. ي|ص�لÎي خ�ل�ف� ا�لص�فÎ و�ح�

ب�ان�   و�أ�ب|و د�او|د�, و�ا�لتÎ2ر�م�ذ�يÔ و�ح�س�ن�ه|, و�ص�ح�ح�ه| ا�ب�ن| ح�
 ، فلم2ا قض22ى رس2ول ال  ص2لته ، إذا رج2ل ، فص2لينا خل2ف رس2ول ال وعن علي بن شيبان  ق22ال : ( ق2دمنا عل22ى رس22ول ال 

فرد فوقف عليه نب ال  حت قضى الرجل صلته ، ث قال له نب ال  : استقبل صلتك ، فإنه ل صلة لنفرد خلف الص22ف ) .
 :  إسناده صحيح .قال البوصيريرواه ابن حبان ، وابن ماجه ، 

 حي أمر الرجل أن يعيد الصلة ل يستفصل2 هل وجد فرجة أم ل .ولن النب 
 : تصح صلته بعذر أو بغي عذر .القول الثاني

وهذا مذهب جاهي العلماء .
 ) والعجوز من ورائنا ) ، فدل الديث على صحة وق22وف ال22رأة منف22ردةلديث أنس قال ( فصففت2 أنا واليتيم وراءه ( أي النب 

خلف صف الرجال ، فإذا جاز للمرأة أن تقف خلف الصف وحدها ، جاز للرجال كذلك .
 مؤتا. به ، فأداره م22ن خلف2ه ح2ت جعل22ه الذي سيذكره الصنف بعد قليل - أنه وقف عن يسار رسول ال –ولديث ابن عباس 

 ف تلك الدارة ول يؤمر بالعادة .عن يينه ، فقد صار ابن عباس خلف رسول ال 
 أن صلته باطلة إل إذا كان لعذر ، كأن يد الصفوف مكتملة ول يد مكانا. ف22إنه يص22ح– رحه ال –والراجح ما ذكره الصنف 

هذه الالة ، لن الواجبات تسقط مع العجز .ف 
 : ”والظهر صحة صلته ف هذا الوضع ، لن جيع واجبات الصلة تسقط بالعجز “ وقالورجحه ابن تيمية 
 : ”إن الرج22ل إذا ل ي22د خل22ف الص22ف م22ن يق22وم مع22ه ، وتع22ذر علي22ه ال22دخول ف الص22ف ، ووق22ف ف22ذا. ص22حتوقــال ابــن القيــم

صلته للحاجة ، وهذا هو القياس الض ، فإن واجبات الصلة تسقط بالعجز عنها“ .
 : ” وهذا القول هو الوافق لصول الشريعة وقواعدها “ .وقالواختاره الشيخ السعدي ، 

أنه ل يشرع أن يسحب أحدا. من الصف لمور :والصحيح 
أن الديث الذي فيه المر لن ل يد فرجة أن يسحب أحدا. ، حديث ضعيف ل يصح ..1
ظلم للرجل الذوب ..2
 : ( من قطع صفا. قطعه ال ) .قطع الصف ، وقد قال النب .3
التشويش على الصف ..4

 ) فيه أن الفذية تكون إذا رفع المام رأسه من الركوع ، ول يدخل مع ه22ذا الف22ذ أح22د ، ف2إن دخ22ل مع22ه أح22د قب22لركعة وقوله (
أن يرفع المام رأسه فقد زالت فذيته .

ه�م~ا ق~ال~م /  ي~ ا~لل�ه� ع~نـ� ذ~ ر~س�ــول� ا~لل�ـه{ ص~ل�ي�ت� م~ـع~ ر~س�ــول{ ا~لل�ــه{  ( و~ع~ن� ا{ب�ن{ ع~ب�اس� ر~ض{ ار{ه{, ف~أ~خ~ــ ت� ع~ــن� ي~س~ــ ل~ـة�, فـ~ق�م�ــ  ذ~ات~ ل~يـ�

ين{ه{  ي م{ن� و~ر~ائ{ي, ف~ج~ع~ل~ن{ي ع~ن� ي~م{  {  م�تـ�ف~ق� ع~ل~ي�ه { )ب{ر~أ�س{
---------------------------

 ذكر حديث ابن عباس ، ليستدل به على مسائل :– رحه ال –الصنف 
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. فالديث دليل على أن الأموم الواحد يقف عن يي المام
 : ”وإذا كان الأموم واحدا. ذكرا. ، فالسنة أن يقف عن يي المام رجل. كان أو غلما.“ .قال ابن قدامة
 : ”وأما الواحد فيقف عن يي المام عند العلماء كافة“.وقال النووي

 ليصلي ، فجئت فقمت عن يساره ، فأخذ بي22ديلديث ابن عباس الذي ذكره الصنف ، ولديث جابر قال ( قام رسول ال 
رواه مسلم فأدارن حت أقامن عن يينه ، ث جاء جبار بن صخر فأخذ بأيدينا جيعا. فدفعنا حت أقامنا خلفه ) . 

: واختلف العلماء لو وقف المأموم عن يسار المام ، هل تصح صلته أم ل ؟ على قولين
 : ل تصح صلته ، وهذا الذهب .القول الول

 أدار اب2ن عب2اس م22ن يس2اره إل يين2ه ، ف22دل عل2ى أن اليس22ار غي موق22ف للم22أموم الواح2د ، ف2إذا : أن الن2ب قالوالديث الباب ، 
وقف فيه بطلت صلته .

 : تصح صلته ، وهذا مذهب جاهي العلماء ، ورجحه الشيخ السعدي .القول الثاني
لديث ابن عباس وجابر السابقي .

 باستئناف الصلة . ل يأمرها باستئناف الصلة ، ولو ل يكن موقفا. لمرها الرسول أن الرسول وجه الدللة : 
 رد  جابر وجبار وابن عباس ، ل يدل على عدم الصحة ، بدليل رد  جابر وجب2ار إل ورائه ، م22ع ص22حة ص2لتما ع22نوكون النب 

جانبه .
ذكر بعض العلماء أنه إذا صلى مع المام واحد ، فإنه يشرع له أن يتأخر الأموم قليل. ليكون المام متقدم ، لكن ه22ذا الق22ول

ضعيف .
إن الرجل إذا ائتم بالرجل وقف عن يي المام ، والظ22اهر أن2ه يق2ف ماذي2ا. ل2ه ل يتق22دم ول يت2أخر ، لن2ه ل2و ك2انقال اللباني : ”

وقع شيء من ذلك لنقله الراوي ، ل سيما وأن القتداء به من أفراد الصحابة قد تكرر“ .
. أنه ل يشتط لصحة المامة أن ينوي المام قبل الدخول ف الصلة أنه إمام

وهذا مذهب الشافعي .
 اتذ حجرة من حصي ف رمضان ، فص22لى فيه22ا لي22ال ، فص22لى بص22لته ن2اسلديث زيد بن ثابت قال ( أن رسول ال 

من أصحابه فلما علم بم جعل يقعد ، فخرج إليهم ، فقال : قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم ، فصلوا أيها الناس ف
بيوتكم ، فإن أفضل ... ) .

 دخ22ل ف ص2لته منف22ردا. ، ث دخ22ل مع22ه اب22ن عب2اس فص22ار إمام22ا. ل22ه م22ن أثن2اءف22النب ولديث ابن عباس الذي ذكره الصنف ، 
الصلة .

 [ وسبقت السألة ] . جواز صلة التطوع جاعة إذا ل يتخذ عادة
. أنه لو وقف الأموم الواحد عن يسار المام ، فإنه يشرع أن يعله عن يينه
. السنة إذا أراد المام أن يرك من وقف عن يساره أن يركه من ورائه ، وليس من المام

ت�م� ف~ص~ــل�وا, و~م~ــا ف~ــات~ك�م� ( م / وقال  ر{ع�وا, ف~م~ا أ~د�ر~ك� ة{, و~ع~ل~ي�ك�م� ا~لس�ك{ين~ة� و~ال�و~ق~ار�, و~ل~ ت�س� ق~ام~ة~ ف~ام�ش�وا إ{ل~ى ا~لص�ل~ إ{ذ~ا س~م{ع�ت�م� ا~ل�{
م�تـ�ف~ق� ع~ل~ي�ه{ .  )ف~أ~ت{م�وا

---------------------------

78



ة�( ح2ديث أب هري2رة – رحه ال –ذكر الصنف  ق�ام�22ة� ف�ام�ش|22وا إ�ل�2 ا�لص�2ل� ع�ت|م� ا�ل��  ..... ) وق22د س2بق ش2رحه وم2ا يتعل22ق ب2آدابإ�ذ�ا س��2
م22ن ق22ال : إن م22ا ي22دركه  هن22ا ليس22تدل ب22ه  عل22ى مس22ألة– رح22ه ال –الش22ي إل الص22لة ف أول كت22اب الص22لة ، وذك22ره الص22نف 

 مع إمامه - هو أول صلته ، وهذه مسألة خلفية : ما الذي يدركه الأموم مع المام ، هل هو أول صلته أم آخرها ؟–الأموم 
: أن ما يدركه الأموم مع إمامه هو أول صلته ، وما يقضي هو آخرها .القول الول 
 :  ”وبذا قال الشافعي وجهور العلماء من السلف واللف“ .قال النووي

لقوله : ( فأتوا ... ) فهذا دليل على أن ما يقضيه هو آخر صلته ، لنه وصفه بالتام .
وعليه : فلو دخل مع المام ف الركعة الثالثة فإنه يدخل وتصي له الول ، ويقرأ دعاء الستفتاح ، ويقرأ بعد الفاتة سورة .

م / وفي الترمذي ( إذا أتى أحدكم الصلة والمام على حال ، فليصنع كما يصنع المام ) .
---------------------------

 ه222ذا ال222ديث ال222ذي رواه التم222ذي ع222ن عل222ي ، وال222ديث ف إس222ناده ض222عف ، ف222إن في222ه الج222اج ب222ن– رح222ه ال –ذك222ر الص222نف 
أرطاة ، وأعله بعضهم بأن ابن ليلى ل يسمع من معاذ .

. الديث يدل على أن الصلي إذا دخل السجد ، ووجد المام يصلي ، فإنه يدخل معه على حسب حاله
ف22إذا دخ22ل ووج22د الم22ام يق22رأ الفات22ة ، ف22إنه ي22دخل مع22ه ويس22كت ، وإن أدرك22ه قائم22ا. ، أو راكع22ا. ، اعت22د بتل22ك الركع22ة ، وإن أدرك22ه

قاعدا. أو ساجدا. ، ل يعتد به .
 : ( من أدرك ركعة من الصلة فقد أدرك الصلة ) .ودليل الالة الول قوله 
رواه ابن خزية : ( إذا جئت ونن سجود فل تعتدها شيئا. ) . ودليل الالة الثانية قوله 

خطأ ما يفعله بعض الناس ، أنه إذا جاء والمام ساجد انتظر حت يقوم ، وهذا خطأ منتشر ، وم22ا ي22دري النس22ان رب22ا تك22ون
.هذه السجدة سببا. لغفرة الذنوب 

باب صلة أهل العذار
صلة المريض

م / والمريض يعفى عنه حضور الجماعة .
---------------------------

أي : أن من كان مريضا. فإنه يوز له التخلف عن صلة الماعة ف السجد ويدل لذا :
لقوله تعال (فاتقوا ال ما استطعتم).

: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» متفق عليه.وقال 
. رواه مسلمقال ابن مسعود (ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إل منافق معلوم النفاق أو مريض) و

 .القصود بالرض الذي يشق معه الضور، بلف الرض الفيف كصداع ف الرأس يسي ونوه
م / وإذا كان القيام� يزيد� مرضه صلى جالسا̀ .

---------------------------
 أن2ه ي2ب أن يص22لي قائم2ا. إذا ك2ان يس2تطيع– رح2ه ال – ف هذا الباب كيفية ص2لة الري2ض ، ف22ذكر – رحه ال –ذكر الصنف 

القيام ركن ف الفريضة ، لقوله تعال : ( و�ق|وم|وا ل�ل�ه� ق�ان�ت�ي� ) .   لن
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ولقوله ف حديث عمران  ( صل  قائما. ، فإن ل تستطع فصل جالسا. ، فإن ل تستطع فعلى2 جنب ) رواه البخاري .
 ) أي إذا ل يس2تطع أن يص2لي قائم22ا. ول22و كهيئة الراك2ع ، أو ك2ان معتم22دا. عل2ى عص22اإذا كان القيام يزيد مرضهقوله ( 

أو عمود أو جدار فإنه يصلي جالسا. ، وكذلك إذا يلحقه بالقيام مشقة شديدة ، كأن يتأل ألا. شديدا. .
 ) ل يبي صفة القعود ، فدل على أنه كيف قعد جاز ، سواء تربع أو افتش .صلى جالس̀اوقوله ( 

وقد ذهب بعض العلماء إل أن التبع أفضل ، وهذا مروي عن ابن عمر وأنس ، وهو مذهب أب حنيفة ومالك وأحد .
ر�و�اه| الن�س�ائ�يÔ , و�ص�ح�ح�ه| ا�ب�ن| خ|ز�ي��ة� ) ي|ص�لÎي م|ت�2ر�بÎ2ع.ا  ر�أ�ي�ت| ر�س|ول� ا�لل�ه� ( ق�ال�ت�  رضي ال عنها - ع�ائ�ش�ة� –لديث

 أن الفتاش أفضل ، وهذا مذهب الشافعي .وقيل :
 :قالوا : أن22ه مي .وه22ذا م22روي ع22ن ع22روة واب22ن الس22يب .وقيل  جالسا. ول تذكر كيفية قع22وده ، لن عائشة وصفت صلة النب 

والراجــح جالس22ا. ول ت22ذكر كيفي22ة قع22وده ، أن22ه ل يثب22ت ش22يء ف ذل22ك ، فالنس22ان إذا. مي ، ولن عائش22ة وص22فت ص22لة الن22ب 
لن ف التبع أريح وأطمن ، وليحصل2 التفريق بي قعود القيام والقعود الذي ف مله .الول ، 

 : ف حال التشهد واللوس يلس مفتشا. إذا كان ل يشق عليه ، وف حال القيام يلس متبعا. .فالخلصة
إن ذهب للمسجد صلى قاعدا. ، وإن صلى ف بيته صلى قائما. ، فأيهما أفضل ؟اختلف العلماء إذا كان المريض : 

 :يصلي ف بيته قائما. ، لن القيام ركن .وقيل : يي بينهما ، قيل
 : بل يذهب للمسجد2 ، وإن استطاع القيام صلى قائما. وإل صلى جالسا. .وقيل

لن النسان مأمور بضور الماعة ، وصلته جالسا. ل بأس با لنه معذور .
ولقول ابن مسعود2 : ( ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بي الرجلي ) .

وهذا القول هو الصحيح ، واختاره الشيخ السعدي حيث قال : أنه يضر الماعة ويصلي جالسا. ، لن مص22ال حض22ور الماع22ة
ل يوازيها شيء من الص2ال ، وأيض2ا. إذا وص2ل م2ل الماع2ة وص2ار ع22اجزا. ع22ن القي22ام ل يك22ن واجب2ا. علي2ه ، وك2ان جلوس2ه ف حق2ه

بنزلة القيام ف حق القادر ، فقد حص ل مصال الماعة ول تفته مصلحة القيام .
م / فإن لم ي�طق� فعلى جنب .

---------------------------
أي : إذا ل يس22تطع أن يص22لي جالس22ا. ص22لى عل22ى جنب22ه ، وه22ذه ه22ي الرتب22ة الثالث22ة ، ل22ديث عم22ران الس22ابق (... ف22إن ل تس22تطع

فصل جالسا. ، فإن ل تستطع فعلى جنب ) .
 .وظاهر الديث يدل على أنه مي بي النب الين واليسر، والفضل أن يفعل ما هو أيسر له، فإن تساويا فالين أفضل
. ويومئ برأسه إل الصدر ، يومئ قليل. ف الركوع ، ويومئ أكثر ف السجود
، ف22إن ل يس22تطع أن يص22لي عل22ى جن22ب ف22إنه يص22لي مس22تلقيا. ، ويك22ون عل22ى ظه22ره ورجله إل القبل22ة ، لن في22ه ن22وع اس22تقبال

ولن هذا أقرب ما يكون إل صفة القائم ، إذ لو قام تكون القبلة أمامه .
وتك22ون ص22لته بالي22اء ، ف22إذا ص22لى جالس22ا. واس22تطاع أن يس22جد عل22ى الرض س22جد وإل أوم22أ إي22اء. ، ف22إن ك22ان عل22ى جنب22ه أو

مس22تلقيا. ف2إن الي2اء يك2ون ب2الرأس إل الص22در ، لن الي22اء إل الرض في2ه ن2وع التف22ات ع22ن القبل22ة ، في22ومىء برأس2ه إل ص2دره
قليل. للركوع ، ويؤمىء أكثر للسجود .

 فيغمض قليل. للركوع ، ف22إذا ق22ال : س22ع ال ل22ن ح2ده فت22ح: يومئ بالعي: فقيل اختلف العلماء إذا عجز عن الياء برأسه ، 
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وه22ذا اختي2ار اب22ن تيمي22ة وق22ال :، عن2ه الص2لة ، لعج22زه عنه2ا : تسقط وقيلطرفه فإذا سجد أغمض أكثر ، لن العقل2 باقي ، 
هذا الق22ول أص2ح ف ال2دليل ، لن الي22اء ب2العي لي2س م2ن أعم22ال الص2لة ، ول يتمي2ز في2ه الرك2وع م22ن الس22جود ، ول القي22ام م22ن

(تسقط عنه الفعال2 لن2ا ه22ي ال22ت :وقالورجح هذا القول الشيخ ابن عثيمي  ، : تسقط الفعال دون القوال2وقيلد ، القعو
كان عاجزا. عنها، وأما القوال2 فإنا ل تسقط عنه، لنه قادر عليها وقد قال ال { فاتقوا ال ما استطعتم } فنقول: ك22ب واق22رأ

وانو الركوع فكب وسبح تسبيح الركوع، ث انو القيام وقل: سع ال لن حده، ربنا ولك المد، ث انو السجود.. إل آخره).
 الرض2ى فلي2س بص2حيح، ول أعل2م ل2ه أص2ل. م2ن الكت2اب والس2نة وأما الشارة بالصبع كما يفعله بع2ض”: قال الشيخ ابن عثيمين

“ . أهل العلم2ول من أقوال
باب الجمع

والصلتان الت يصح جعهما (الغرب والعشاء، والظهر والعصر).  هو ضم إحدى الصلتي إل الخرى.: الجمع
: والمع له أسباب كثية منها ما ذكره الصنف وهو الرض إذا كان يشق عليه فعل كل صلة ف وقتها فقال

م / وإن شق عليه فعل� كل صلة� في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر ، وبين العشائين في وقت إحداهما .
---------------------------

 يت22أثر إم22ا لش22دة مرض22ه ، أو ص2عوبة الوض22وء لك22ل ص2لة ، أو–أي : يوز للمريض الذي يشق عليه أن يفعل كل صلة ف وقته2ا 
 أن يمع بي الصلوات .– بالقيام والقعود إذا فرق بي الصلتي والشقات متعددة

 ف الدين222ة بي الظه222ر والعص222ر ، وبي الغ222ربودلي222ل ذل222ك : م222ا رواه س222عيد ب222ن ج222بي ع222ن اب222ن عب222اس ق222ال ( ج222ع رس222ول ال 
والعشاء ، من غي خوف ول مطر ، فقال سعيد : سألت ابن عباس ل فعل ذلك ، قال : أراد أن ل يرج أمته ) متفق عليه .

فهذا يدل على أن الكلف مت لقه حرج ف ترك المع جاز له أن يم22ع ، ويؤي22د ذل22ك عموم22ات الش22ريعة ف التيس22ي ورف22ع ال22رج
عن المة .

وإذا كان المع يوز للمسافر2 لتعب السفر ومؤونته تفيفا. وتيسيا. عليه ، فالريض أول بذلك .
 ) يدل على أن المعة ل تمع مع العصر2 ، لن المعة صلة مستقلة منفردة بأحكامها ، ل يردبين الظهر والعصروقوله ( 

ما يدل على جعها مع العصر .
 ) أي الغرب والعشاء ، وهو من باب التغليب ك22القمرين والعمري22ن ، وأم2ا الفج22ر فل تم22ع ل2ا قبله2ا ولبين العشاءينوقوله ( 

لا بعدها لنفصال وقتها .
 ) وه222و ج222ع ت222أخي ،– أو ف وق222ت العص222ر – وه222و ج222ع تق222دي – ) أي : إم222ا ف وق222ت الظه222ر فــي وقــت إحــداهماوق222وله 

والفضل يفعل الرفق والسهل به .
: ث ذكر الصنف رحه ال السبب الثان من أسباب المع وهو السفر فقال

م / وكذا المسافر يجوز له الجمع .
---------------------------

أي : ويوز للمسافر2 أن يمع بي الظهر والعصر2 ، وبي الغرب والعشاء .
 يمع بي الغرب والعشاء إذا جد  به السي ) متفق عليه .لديث ابن عمر قال ( كان النب 

[ جد به السي ] أي اشتد به السي وأسرع للمر الذي يريده .
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 يمع بي صلة الظهر والعصر إذا كان عل22ى ظه2ر س2ي ، ويم2ع بي الغ22رب والعش22اء )وعن ابن عباس قال : ( كان رسول ال 
رواه البخاري .
 إذا رح22ل قب22ل أن تزي22غ الش22مس أخ22ر الظه22ر إل وق22ت العص22ر ث ن22زل يم22ع بينهم22ا، ف22إذا ق22ال (ك22ان رس22ول ال  ل22ديث أن22س

زاغت قبل أن يرحل صلى ث ركب) متفق عليه.
 Íو�ع�ن� م|ع�اذن�ا م�ع� ر�س|ول� ا�لل�ه�  : (  ق�ال� اء� ج��يع.2ا خ�ر�ج� ر� و�ال�ع�ص�ر� ج��يع.ا, و�ال�م�غ�22ر�ب� و�ال�ع�ش�22 ، ف�ك�ان� ي|ص�لÎي ا�لظÔه� ر�و�اه| )  ف� غ�ز�و�ة� ت�2ب|وك�

  Ûل�م م|س�
: والجمع قسمان

قسم متفق عليه بي العلماء ، وهو المع بعرفة ومزدلفة .القسم الول : 
متلف فيه ، وهو المع للسفر2 ، ومذهب جهور العلماء على جوازه .القسم الثاني : 

 ”وهو قول أكثر أهل العلم“ .قال في المغني : 
المع بي الصلتي بعذر السفر من المور الشهورة الستعملة ما بي الصحابة والتابعي رض22ي ال عنه22م أجعيقال البيهقي : ”

بالحاديث الاضية .واستدلوا ، “. فهو قول الشافعي وأحد ، 
 جع ف عرفة ومزدلفة .ولن النب 

 جع بي الظهر والعصر ، والغ22رب والعش22اء بالدين2ة م2ن غي خ2وف ول مط22ر ، قي22ل لب22ن عب2اس: م2اوعن ابن عباس: ( أن النب 
رواه مسلمأراد بذلك ؟ قال : أراد أن ل يرج أمته ) . 

. ذهب بعض العلماء إل أن المع خاص بن جد  به السي
 يمع بي الغرب والعشاء إذا جد  به السي ) .لديث ابن عمر ، وفيه : ( رأيت رسول ال 

ن�22ا م�22ع� ر�س|22ول� ا�لل�22ه�  وذه22ب الك22ثر إل ج22وازه للج22اد  بالس22ي والقي22م ، وه22ذا ه22و الص22حيح ل22ديث مع22اذ الس22ابق (  ف�22 غ�22ز�و�ة�خ�ر�ج�
ر� و�ال�ع�ص�ر� ج��يع.ا, و�ال�م�غ�ر�ب� و�ال�ع�ش�اء� ج��يع.ا  ، ف�ك�ان� ي|ص�لÎي ا�لظÔه� ل�مÛ   ) ت�2ب|وك� ر�و�اه| م|س�

لكن بالنسبة للنازل إن صلى كل صلة ف وقتها فهو أفضل2 إن ل يكن متاجا. للجم22ع ، ف22إن احت22اج الس22افر إل الن22وم والس22تاحة
أو الكل أو نو ذلك ، فل بأس بالمع ، لن السافر وإن كان نازل. قد يعرض له أحوال يتاج معها إل المع بي الصلتي .

ــن عــثيمين رحمــه ال  :  ”الفض222ل للمس222افر الن222ازل أن ل يم222ع ، وإن ج222ع فل ب222أس ، وف ح222ق الس222ائرقــال الشــيخ محمــد ب
مستحب“ .

 : الفضل ف المع فعل الرفق بالسافر من تقدي وتأخي ، لقوله تعال ر� ر� و�ل ي|ر�يد| ب�ك|م| ال�ع|س�  .  ي|ر�يد| الل�ه| ب�ك|م| ال�ي|س�
والمع إنا شرع رفقا. بالكلف ، فما كان هو أرفق فهو أفضل .

 فمن شروطه شروط المع ، – رحه ال –ل يذكر الصنف: 
أو̀ل : الترتيب .

 قال : ( صلوا كما رأيتمون أصلي ) .بأن يبدأ بالول ث الثانية ، لن النب 
ولن الشرع جاء بتتيب الوقات والصلوات2 ، فوجب أن تكون كل صلة ف الل الذي رتبها الشارع فيه .

ل بد أن ينوي عند افتتاح الول .بعض العلماء قال : يشترط له النية ، أي 
 : دخل ف الصلة الول وهو ل ينوي المع ، ث ف أثناء الصلة بدا له أن يمع .مثال
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 : إنسان صلى الول ، وبعدما سلم نوى المع .مثال آخر
ل يشتط للجمع نية ، وهذا هو الراجح ، ورجحه النووي وابن حجر .وقال بعض العلماء 

 ل22ا ج22ع بأص22حابه ل يعلمه22م ب22أنه س22يجمع قب22ل ال22دخول ، ب22ل ل يكون22وا يعلم22ون أن22ه س22يجمع ح22ت قض22ى الص22لةلن الرس22ول 
الول .

 ل2ا ك22ان يص22لي بأص22حابه جع22ا. وقص22را. ل يك22ن ي22أمر أح22دا. منه22م بني2ة الم22ع والقص22ر ، ب22ل خ2رج م22ن”إن الن22ب قال ابن تيمية : 
الدينة إل مكة يصلي ركعتي من غي جع ، ث صلى بم الظهر بعرفة ول يعلمهم أنه يريد أن يصلي العصر بع22دها ، ث ص2لى ب2م

العصر ، ول يكونوا نووا المع ، وهذا جع تقدي“ .
فهذا القول هو الراجح أنه ل يشتط نية المع عند إحرام الول ، والذي يشتط هو وجود سبب المع عند المع 

ل يفرق بي الصلة تفريقا. كثيا. . ، بأنوبعض العلماء قال : يشتط الوالة 
ل يش222تط ، واخت222اره اب222ن تيمي222ة ، فيج222وز مثل. أن يص222لي الظه222ر ، ث يتوض222أ ويس222تيح ، ث يص222لي وذه222ب بع222ض العلم222اء إل أن222ه

العصر ، لن المع هو من باب ضم الصلة إل الخرى ف الوقت ل ف الفعل ، فإذا جاز المع صار الوقتان وقتا. واحدا. .
وهذا هو الراجح .

أن الصلة المع تصلى بأذان واحد وإقامتي . [ وسبقت السألة ] فائدة : 
رجل مسافر نوى جع التأخي ، ولكنه قدم إل بلده قبل خروج وقت الول .فائدة : 

ل يوز له أن يمع الول إل الثانية ، لن العذر انقطع وزال ، فيجب أن يصليها ف وقتها .
باب القصر

م / ويسن له القصر للصلة الرباعية إلى ركعتين .
---------------------------

 . قصر الصلوات الرباعية (الظهر والعصر والعشاء) إل ركعتي عن قصر الصلة ف السفر ، وهو– رحه ال –سيتكلم الصنف 
. والقصر مشروع بالكتاب والسنة والجاع

ت�ن�ك|م| ال�ذ�ين� ك�ف�ر|وا ت|م� أ�ن� ي�2ف� ف� �ر�ض� ف�2ل�ي�س� ع�ل�ي�ك|م� ج|ن�احÛ أ�ن� ت�2ق�ص|ر|وا م�ن� الص�لة� إ�ن� خ�  قال تعال ( و�إ�ذ�ا ض�ر�ب�2ت|م� ف� ال�
وظاهر الية أن القصر مقيد بال الوف ، إل أن السنة بينت الراد من الية ، وهو أن القصر مشروع ف المن والوف ف ح22ال

ت|22م� أ�ن�السفر ، ففي صحيح مسلم2 عن يعلى بن أمي2ة ق22ال : ( قل22ت لعم22ر : (  ف� ن� الص�2لة� إ�ن� خ� ف�2ل�ي�22س� ع�ل�ي�ك|22م� ج|ن�22احÛ أ�ن� ت�2ق�ص|22ر|وا م�22
ت�ن�ك|م| ال�ذ�ين� ك�ف�ر|وا ) وقد أمن الن2اس ، فق22ال : عجب22ت| م2ا عجب22ت� من2ه ، فس22ألت رس2ول ال   ع22ن ذل2ك فق22ال : ص2دقة تص2دقي�2ف�

رواه مسلم ال با عليكم ، فاقبلوا صدقته ) . 
 فك2ان ل يزي2د ف الس22فر عل22ى ركع22تي ، وأب2ا بك2ر ، وعم22ر ، وعثم2ان ك22ذلك ) متف22قوعن ابن عمر قال : ( ص22حبت رس22ول ال 

عليه .
 فل22م ي22زد عل22ى ركع22تي ح22ت قبض22ه ال ، وص22حبت أب22ا بك22ر فل22م ي22زد عل22ى ركع22تي ح22ت قبض22هوف لف22ظ مس22لم : ( ص22حبت الن22ب 

ال ، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتي حت قبضه ال ، ث صحبت عثمان فلم يزد على ركع22تي ح2ت قبض2ه ال ) وف رواي2ة : (
ومع عثمان صدرا. من خلفته ث أت ) .

. وأجع أهل العلم على مشروعية القصر ف السفر الطويل
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 ) دلي22ل عل22ى أن القص22ر حكم22ه س2نة ، وه22ذا ق22ول أك22ثر العلم22اء ، أن القص22ر س22نة مؤك22دة لفع22ل الن22ب يسنوق22وله (  ف22إنه ، 
كان ف أسفاره يقصر الرباعية ول يتمها .

 ، قالوا إن نفي الناح يفيد أنه رخصة .لقوله تعال : ( ف�2ل�ي�س� ع�ل�ي�ك|م� ج|ن�احÛ أ�ن� ت�2ق�ص|ر|وا )
ولديث عمر السابق : ( صدقة تصدق ال با عليكم ) .

وقال بعض العلماء : إن القصر واجب ، وهذا مذهب أب حنيفة ، ونصره ابن حزم ، واختاره الصنعان .
ة| ا�ل��ض�ر�( لقول عائشة  ة| ا�لس�ف�ر� و�أ|ت��ت� ص�ل� � , ف�أ|ق�ر�ت�2 ص�ل� ع�ت�2ي� ة| ر�ك�  ه� . م|ت�2ف�قÛ ع�ل�ي�ه� )أ�و�ل| م�ا ف|ر�ض�ت� ا�لص�ل�
 :Îو�ل� (و�ل�ل�ب|خ�ار�ي� ة| ا�لس�ف�ر� ع�ل�ى ا�ل� , ف�2ف|ر�ض�ت� أ�ر�ب�2ع.ا, و�أ|ق�ر�ت� ص�ل�  فهذا يدل على أن صلة السفر مفروضة ركعتي .) ث|� ه�اج�ر�

”وه22و دلي22ل ن22اهض عل22ى الوج22وب ، لن ص22لة الس22فر إذا ك22انت مفروض22ة ركع22تي ، ل ي22ز الزي22ادة عليه22ا ، كم22اقال الشوكاني : 
أنا ل توز الزيادة على أربع ف الضر “ .

ولديث يعلى ابن أمي2ة الس22ابق ، وفي2ه : ( ص2دقة تص2دق ال ب2ا عليك22م ، ف22اقبلوا ص2دقته ) فق2وله : ( ف22اقبلوا ) ه2ذا أم22ر ، والم22ر
يقتضي الوجوب .

 الدائم“ .”إن القصر سنة ، والتام مكروه ، لنه خلف هدي النب فقال : وتوسط شيخ السلم ابن تيمية ، 
 ل يصل  ف السفر إل ركعتي،ول ينقل عنه أحد أنه صلى أربعا. قط “.”السلمون نقلوا بالتواتر أن النب قال ابن تيمية : 

إذا علمنا أن القصر مشروع كما سبق ، فهناك حالت يتم بها المسافر: 
إذا ذكر صلة حضر ف سفر .الحالة الولى : 

رجل مسافر ، وف أثناء السفر تذكر أنه صلى الظهر ف بلده من غي وضوء ، فإنه يب أن يعيدها أربعا. .مثال : 
بالج22اع حك22اه الم22ام أح22د ، واب22ن الن22ذر ، لن الص22لة تعي علي22ه فعله22ا أربع22ا. ، فل22م ي22ز ل22ه النقص22ان م22نقــال ابــن قدامــة : ”

عددها“ .
إذا صلى السافر خلف القيم .الحالة الثانية : 

”السافر مت ائتم بقيم وجب عليه التام ، سواء أدرك جيع الصلة أو ركعة ، أو أقل“ .قال ابن قدامة : 
لا روي عن ابن عباس : ( أنه قيل له : ما بال السافر يصلي ركعتي ف حال النفراد ، وأربعا. إذا ائتم بقيم ؟ فقال : تل22ك الس22نة

وأصله ف مسلم2 بلفظ : ( كيف أصلي إذا كنت بكة إذا ل أصلÎ مع المام ، فقال : ركع22تي ، س22نة أب القاس22مرواه أحد ، ) . 
. وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمي رحه ال ، وذهب بعض العلماء إل أن السافر إذا أدرك من صلة القيم ركعتي يزيان ، ( 

العلم22اء إذا ن22وى إقام22ة أربع22ة أي22ام ف22أكثرإذا ن22وى القام22ة أك22ثر م22ن أرب22ع أي22ام ، ( وه22ذه مس22ألة خلفي22ة ) ف22أكثر الحالــة الثالثــة : 
انقطع ترخصه .

وهذا مذهب جاهي العلماء ، وبه قال الالكية والشافعية والنابلة ، ورجحه الشيخ ابن باز رحه ال .
 ق22دم مك2ة ص2بيحة رابع22ة م22ن ذي الج22ة ، فأق22ام ب2ا الراب2ع وال22امس والس22ادس والس22ابع ، وص22لىل22ديث أن22س ، حي22ث أن الن22ب 

الصبح ف يوم الثامن ث خرج إل من .
 بالبط2ح ف ع22ام حج2ة ال2وداع معلوم22ةوإقام22ة الن22ب قالوا :  أن يقص22ر الص2لة ، وفيجوز لن ك22انت إق22امته كإقام22ة الن22ب قالوا : 

البداية والنهاية .
وعلى هذا القول : لو سافر شخص للرياض وهو ينوي أن يلس أسبوعا. ، فإنه ل يقصر ول يتخص برخص السفر .
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أن مرجع ذلك إل العرف ، فإنه يقصر ولو طالت الدة ما ل يمع القامة .  :وذهب بعض العلماء
للمس22افر القص22ر والفط22ر م2ا ل يم22ع عل22ى القام22ة والس2تيطان ، والتميي22ز بيوقال : ”ورجحه شيخ السلم ابن تيمي2ة رح2ه ال ، 

القيم والسافر بنية أيام معلومة يقيمها ليس هو أمرا. معلوما. ل بشرع ول عرف“ .
ورجح هذا القول الشيخ ابن عثيمي رحه ال ، ول شك أن قول المهور أحوط وأبرأ للذمة .

 مسألة :
أن السافر إذا أقام ول يعرف مت ينقضي عمله ، فإنه يقصر ولو طالت الدة ، وهذا مذهب جاهي العلماء 

 تسع عشرة يقصر الصلة ) رواه البخاري عن ابن عباس . (وأقام بتبوك عشرين يوما. يقصر الصلة ) رواه أحدفقد ( أقام النب 
وأبو داود .

رواه البيهقي وعن نافع قال : ( أقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يصلي ركعتي ، وقد حال الثلج بينه وبي الدخول ) . 
رواه عبد الرزاقوعن علي قال : ( إن قلت أخرج اليوم أو غدا. ، فأصلي ركعتي ) . 

ولن ذلك ل يعد لبثا. .
أنه يصح لن سافر وهو ل ينوي القامة أصل. ، ث اقتضت أحواله أن يقيم إقامة غي مدودة النهاية ، أن له الفط22روعليه نقول : 

 ف تبوك ، وعام الفتح ، فإنا تعتب إقامة طارئة ، وغي مقصودة من قب22ل ، ب22ل اقتض2تها مص2الما أقام أبدا. ، كما هو فعل النب 
الهاد ، ومتطلبات2 الفتح ، فهي إقامة غي معلومة البداية وغي مددة النهاية ، ولن ه2ذا الس22فر م22ن أج2ل اله2اد ومنازل2ة الع22داء

والكر والفر ( فل تعارض بينها وبي ما ورد ف حجة الوداع ، فإنا إقامة مقصودة قاطعة للسفر ) .
 ) ليس للقصر إل سبب واحد وهو السفر2 ) أي السافر ، وف هذا دليل يسن لهوقوله:

فقط وهو السفر، فغي السافر ل يقص2ر، ح2ت الري2ضالقصر ليس له إل سبب واحد  : ”قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه ال
“ . أن يقصر إل إذا كان ف غي بلدهمرضا. شديدا. ل يكن

 . ويقصر السافر إذا خرج من بنيان بلده
�ر�ض� )  ول يكون ضاربا. ف الرض حت يرج ، وقبل مفارقته ل يكون ضاربا. فيها .لقوله تعال ( و�إ�ذ�ا ض�ر�ب�2ت|م� ف� ال�

 إنا كان يقصر إذا ارتل .ولن النب 
متفق عليه  الظهر بالدينة أربعا. ، وبذي الليفة ركعتي ) . قال أنس : ( صليت مع النب 

: ولديث  ي�22ال ك�ان� ر�س|22ول| ا�لل�22ه� (أ�ن�سÍ ر�ض�ي� ا�لل�ه| ع�ن�ه| ق�ال� ث�22ة� أ�م� ي�ة� ث�ل� ر�ج� م�س�22 �22   إ�ذ�ا خ�22 ع�ت�2ي� خ�, ص�22ل�ى ر�ك� ل�مÛ ر�و�اه|  .)أ�و� ف�2ر�اس�22 قالم|س�22
” وأم22ا ح22ديث أن22س فلي22س معن22اه أن غاي22ة س22فره ك22انت ثلث22ة أمي22ال ، ب22ل معن22اه أن22ه ك22ان إذا س22افر س22فرا. ط22ويل. فتباع22دالنووي : 

ثلثة أميال قصر “ . 
دليل على أنه ل يوز القصر حت يفارق بنيان بلده .فهذا  

وهذا مذهب جاهي العلماء : أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأحد .
 ، .اختلف العلماء ف السافة ال22ت يعت22ب ب2ا الس22افر إذا قطعه22اومن شروط القصر أن يقطع السافر السافة الت يعتب با مسافرا

مسافرا. على أقوال :
 كيلو ]83أن أقل مسافة للقصر2 هي مرحلتان لسي البل الملة . [ أربعة برد ، تقريبا. القول الول : 

وهذا مذهب الكثر ، فهذا مذهب أحد والشافعي ومالك وإسحاق وأبو ثور .
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لديث ابن عباس حديث الباب : ( يا أهل مكة ل تقصروا الصلة ف أقل من أربعة برد ) رواه الدارقطن2 وهو ضعيف .
رواه ال2بيهقيوعن عطاء بن أب رباح : ( أن ابن عمر وابن عباس كان يصليان ركعتي ، ويفطران ف أربعة برد فما ف22وق ذل22ك ) . 

 : ” بإسناد صحيح “ . وذكره البخاري ف صحيحه معلقا. “.قال النووي، 
أنه ل حد للسفر بالسافة ، فكل ما عد سفرا. فهو سفر .القول الثاني : 

واختار هذا القول شيخ السلم ابن تيمية ، ورجحه ابن قدامة ف الغن .
 ، بل الحكام الت علقهاالفرق بي السفر الطويل والقصي ، ل أصل له ف كتاب ال ول ف سنة رسول ال قال ابن تيمية : ”

 ال بالسفر مطلقة“ . 

دليل على أن الت تقصر الصلوات الرباعية ، وقد نقل الجاع ف ذل22ك اب22ن ح22زم ف الل22ى ، واب22ن قدام22ة ف ( الرباعية ) وقوله
الغن نقل. عن ابن النذر .

فالغرب ل تقصر لنا وتر النهار ، فلو قصرت منها ركعة ل يبق منها وترا. ، ولو قصرت ركعتان فإنه إجح22اف ب2ا ب22ذهاب أكثره22ا
، وأما الصبح فتبقى على ما هي عليه ، لن قصرها إل واحدة إجحاف با .

ة| ا�ل��ض�22ر� ( ع�ن� ع�ائ�ش�ة� ر�ض�ي� ا�لل�ه| ع�ن�2ه�ا ق�ال�ت� ة| ا�لس�ف�ر� و�أ|ت��ت� ص�ل� � , ف�أ|ق�ر�ت�2 ص�ل� ع�ت�2ي� ة| ر�ك�   ز�اد�ه�. م|ت�2ف�22قÛ ع�ل�ي�22ه� )أ�و�ل| م�ا ف|ر�ض�ت� ا�لص�ل�
أ�ح��د|: { إ�ل� ا�ل�م�غ�ر�ب�2 ف�إ�ن�2ه�ا و�ت�2ر| ا�لن�2ه�ار�, و�إ�ل� ا�لصÔب�ح�, ف�إ�ن�2ه�ا ت�ط|ول| ف�يه�ا ا�ل�ق�ر�اء�ة| }.  

 هل يقصر أم ل ؟إذا أذن الؤذن وهو ف البلد ، ث سافر ، فائدة : 
نعم يقصر ويمع ، لن العبة بفعل الصلة ل بالوقت .الجواب : 

باب صلة الخوف
م� ف�22أ�ق�م�ت� ل�|22م| الص�22لة� ف�2ل�ت�2ق|22م�الوف ضد المن ، والراد بذا الباب : كيفيتها ، والصل ف مش22روعيتها ق22وله تع2ال ( و�إ�ذ�ا ك|ن�22ت� ف�يه�2

ن�2ه|م� م�ع�ك�2   هي غزوة ع|سفان وكانت قبل خيب .... ) الية ، وأول غزوة صلها فيها رسول ال ط�ائ�ف�ةÛ م�
ومشروعية صلة ال2وف تفي2ف م22ن ال تع2ال عل22ى عب2اده ورح2ة ب2م ، وتص22يل لص22لحت الص2لة ف وقته2ا جاع2ة ، وأخ2ذ ال2ذر

من العدو ، وهذا يدل على أهية صلة الماعة ، وكمال دين السلم بأخذ الذر وتفويت الفرصة على العداء .
 .م / وتجوز صلة الخوف على كل صفة صلها النبي 

---------------------------
 على صفات متعددة ، وهذا قول أصحاب الديث كأحد وغيه .هذه قاعدة ف كل عبادة وردت عن النب 

م / فمنها .
---------------------------

 خاصة با إذا كان العدو ف غي جهة القبلة – رحه ال –أي : من صفاتا ، وهذه الصفة الت سيذكرها الصنف 
, حديث م /  : أ~ن� ط~ائ{ف~̀ة ص~ــل�ت� م~ع~ــه� و~ط~ائ{ف~ــة�ع~م�ن� ص~ل�ى م~ع~ ر~س�ول{ ا~لل�ه{ ( ص~ال{ح{ ب�ن{ خ~و�ات� ة~ ا~ل�خ~و�ف{ م~ ذ~ات{ ا~لر�ق~اع{ ص~ل~  يـ~و�

اء~ت{ ا~لط�ائ{ف~ــة� , و~ج~ــ اه~ ا~ل�ع~ـد�و� , ث�ـم� ا{ن�ص~ـر~ف�وا ف~ص~ــف�وا و{ج~ـ ه{م� ~نـ�ف�س{ــ ا و~أ~ت~م�ـوا ل{ ع~ـ̀ة, ث�ـم� ثـ~ب~ـت~ ق~ائ{̀مـ , ف~ص~ـل�ى ب{ا~ل�ـذ{ين~ م~ع~ــه� ر~ك� و{ج~اه~ ا~ل�ع~د�و�
, ث�م� س~ل�م~ ب{ه{م�  ه{م� ~نـ�ف�س{ , ث�م� ثـ~ب~ت~ ج~ال{̀سا و~أ~ت~م�وا ل{ ع~ة~ ا~ل�ت{ي ب~ق{ي~ت� ر~ى, ف~ص~ل�ى ب{ه{م� ا~لر�ك� �خ�   م�تـ�ف~ق� ع~ل~ي�ه{)ا~ل�

---------------------------
 رحه ال -  حديث صال بن خوات ، وهذا الديث اختاره المام أح2د رح2ه ال لن2ه أش2به بكت22اب ال وأح2وط–ذكر الصنف 

 بذات الرقاع .بند ال وأسلم للصلة من الفعال ، وهذه صلته 
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يقس222م الم222ام الن222د ط222ائفتي ، طائف222ة تص222لي مع222ه ، وأخ222رى ت222رس الس222لمي ع222ن هج222وم الع222دو ، فيص222ليصــفة هــذه الصــلة : 
بالطائفة الول ركع22ة ، ث إذا ق22ام إل الركع22ة الثاني22ة أت22وا لنفس22هم ( والم22ام ق2ائم ) ث ي22ذهبون ويقف22ون أم22ام الع22دو ، وت22أت الطائف22ة
الت ك2انت ت2رس وت2دخل م2ع الم22ام ف الركع22ة الثاني2ة ، فيص22لي ب2م الركع22ة ال22ت بقي22ت ل2ه ، ث يل22س للتش2هد قب2ل أن يس22لم الم22ام

تقوم الطائفة الثانية وتكمل الركعة الت بقيت لا وتدرك المام ف التشهد فيسلم بم .
هذه هي الصفة الوافقة لظاهر القرآن ، لقوله تعال :

) أي : ف حال مواجهتهم الكفار ف القتال . إ{ذ~ا ك�ن�ت~ ف{يه{م�و(
 ) أي : أردت أن تصلي بم إماما. .ف~أ~ق~م�ت~ ل~ه�م� الص�لة~( 
ه�م� م~ع~ك~(   نـ� ) أي : يصلون ، وطائفة قائمة بإزاء العدو ، كما يدل عليه سياق اليات . فـ~ل�تـ~ق�م� ط~ائ{ف~ة� م{

تـ~ه�م�(  ل{ح~ ) أي : وليحملوها ف الصلة . و~ل�ي~أ�خ�ذ�وا أ~س�
) أي : أكملوا صلتم ، وعب بالسجود عن الصلة ، لنه ركن فيها ، بل هو أعظم أركانا ، وبه تنتهي الركعة . ف~إ{ذ~ا س~ج~د�وا( 
) أي : من خلفكم تاه العدو . فـ~ل�ي~ك�ون�وا م{ن� و~ر~ائ{ك�م�( 
ر~ى ل~م� ي�ص~ل�وا(  ) أي : تدخل معك ف الصلة أول. ، لكونم أمام العدو . و~ل�ت~أ�ت{ ط~ائ{ف~ة� أ�خ�
) أي : ما بقي من صلتك ، وهو ركعة بعد انصراف الطائفة الول ، وهذا دليل على أن المام يبقى  فـ~ل�ي�ص~ل�وا م~ع~ك~( 
تـ~ه�م�(  ل{ح~ ر~ه�م� و~أ~س� ذ� ) أي : وليأخذوا تيقظهم واحتازهم مع أسلحتهم ، لا عسى أن يدث من العدو . و~ل�ي~أ�خ�ذ�وا ح{

اه العدو قادرة على حفظ الطائفة الت تصلي . من شرط تطبيق هذه الصفة : أن تكون الطائفة الت ف و�ج�
خالفت هذه الصفة الصلة من أوجه :

انفراد الطائفة الول عن المام قبل سلمه ، لكنه لعذر .-1
الطائفة الثانية قضت ما فاتا قبل سلم المام .-2

 :ول22و فع22ل ه22ذه الص22فة والع22دو ات22اه القبل22ة ل22از ، ولك22ن الص22حيح أن22ا ل ت22وز ، ول22ذلك لن الن22اس يرتكب22ونقال بعض العلمـاء
فيها ما ل يوز بل ضرورة .

لم يذكر المصنف كيفية الصلة إذا كان العدو في جهة القبلة .
اب�رÍ ق�ال� �: ص�2فõ خ�ل�2ف� ر�س|22ول� ا�لل�22ه� ش�ه�د�ت| م�22ع� ر�س|22ول� ا�لل�22ه�  ( و�ع�ن� ج� ، ف�ص�22ف�ن�ا ص�2ف�ي� ة� ا�ل��2و�ف� ل�2ة�, ص�2ل� �2 ا�ل�ق�ب�2 ن�2ن�2ا و�ب�2ي�  و�ال�ع�22د|وÔ ب�2ي�2

 Ô ب�2ر� ا�لن�ب� ب�2ر�ن�ا ج��يع.ا, ث|� ر�ك�ع� و�ر�ك�ع�ن�ا ج��يع.ا, ث|� ر�ف�ع� ر�أ�س�ه| م�ن� ا�لرÔك|وع� و�ر�ف�2ع�ن�ا ج��يع.ا, ث|� ا�ن��د�ر� ب�السÔج|ود� و�الص�فÔ ا�ل�ذ�ي ي�ل�يه�, و�ق�ام�ف�ك�  و�ك�
, ف�2ل�م�ا ق�ض�ى ا�لسÔج|ود�, ق�ام� ا�لص�فÔ ا�ل�ذ�ي ي�ل�يه�...  Îا�ل�م|ؤ�خ�ر| ف� ن��ر� ا�ل�ع�د|و Ôا�لص�ف( :Íو�ف� ر�و�اي�ة .  ث|� س�22ج�د� و�س�22ج�د� م�ع�22ه|( ف�ذ�ك�ر� ا�ل��د�يث�

 ... �و�ل� و�ت�2ق�د�م� ا�لص�فÔ ا�لث�ان� , ث|� ت�أ�خ�ر� ا�لص�فÔ ا�ل� , ف�2ل�م�ا ق�ام|وا س�ج�د� ا�لص�فÔ ا�لث�ان� �و�ل| ر�ه�: )ا�لص�فÔ ا�ل� ث�2ل�ه|. و�ف� آخ� ل�م�(  ف�ذ�ك�ر� م�  ث|� س�22
 Ô ن�ا ج��يع.ا ا�لن�ب� ل�مÛ.  ) و�س�ل�م�    ر�و�اه| م|س�

 :وصفتهافهذه الصفة الت ف هذا الديث إذا كان العدو ف جهة القبلة ، 
أن يصف القائد اليش صفي فيصلي بم جيعا. يكب ويركع ويرفع بم جيعا. ، فإذا سجد س2جد مع2ه الص2ف الول وبق22ي الص2ف
الث22ان واقف22ا. ي22رس ، ف22إذا ق22ام الم22ام والص22ف الول م22ن الس22جود س22جد الص22ف الث22ان ، ف22إذا ق22اموا م22ن الس22جود تق22دموا ف مك22ان
الصف الول وتأخر الصف الول إل مكانم فيك22ع الم22ام ب2م جيع2ا. ويرف2ع ب2م ث يس22جد ه2و والص2ف ال2ذي يلي2ه ، ف2إذا جلس22وا

للتشهد سجد الصف التأخر ث سلم بم جيعا. .
ولو صلى بكل طائفة صلة صح .
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رواه النسائي  صلى بطائفة من أصحابه ركعتي ث سلم ، ث صلى بآخرين أيضا. ركعتي ث سلم ) . لديث جابر ( أن النب 

م / وإذا اشتد الخوف . 
---------------------------

أي : وإذا اشتد الوف وتواصل الطعن والضرب والكر والفر ول يكن تفريق القوم .
م / صلوا رجا̀ل .

---------------------------
أي : ماشي على أرجلهم .

م / وركبانا̀ .
---------------------------

أي : على اليل والبل وسائر الركوبات .

م / إلى القبلة وإلى غيرها .
---------------------------

ب�انا. أي : فيسقط الستقبال ف هذه الالة كما قال تعال ( ت|م� ف�ر�ج�ال. أ�و� ر|ك� ف� ) .ف�إ�ن� خ�
وهذا عل22ى ق22ول م22ن يق22ول ل ي2وز ت2أخي الص2لة ع22ن وقته2ا ، وه2و ق2ول أك2ثر العلم22اء ، ونس2به اب2ن ك2ثي للجمه2ور للي2ة الس2ابقة،
وق222ال آخ222رون : ي222وز تأخيه222ا ع222ن وقته222ا إذا اش222تد ال222وف ، ول يك222ن الص222لي أن يت222دبر م222ا يق222ول ، واس222تدلوا بت222أخي الرس222ول 

الصلة ف غزوة الندق ، والمهور يستدلون بأن صلة الوف ل تكن مشروعة ف غزوة الندق ، ل2ا تق22دم أن22ا ش22رعت ف غ22زوة
عسفان ، وهي بعد الندق .

م/ يومئون بالركوع والسجود .
---------------------------

أي : ي2ومئون ب2الركوع والس22جود ، إي22اء عل22ى ق22در ط2اقتهم ، لن22م ل2و تم22وا الرك22وع والس22جود ك22انوا ه22دفا. لس22لحة الع22دو ، ويك22ون
سجودهم أخفض من ركوعهم ، ول يلزمهم السجود على ظهر الركوب .

باب صلة الجمعة
اختلف في سبب تسمية الجمعة بهذا السم :، ال|معة بضم اليم واليم 

لن ال تعال جع فيه خلق آدم ، وقد جاء حديث عند أحد ، ورجحه الافظ ابن حجر والشوكان .فقيل : 
لن ال تعال جع فيه آدم مع حواء ف الرض .وقيل : لجتماع الناس فيها ف الكان الامع لصلتم ، وقيل : 
لا جع فيه من الي .وقيل : 

 ( خي ي22وم طلع222ت في22ه الش222مس ي22وموه22و م222ن أفض222ل الي22ام عن22د ال تع222ال كم22ا ف ح222ديث أب هري22رة . ق22ال : ق22ال رس22ول ال 
المعة : فيه خلق آدم ، وفيه أدخل النة ، وفيه أخرج منها ، ول تقوم الساعة إل يوم المعة ) متفق عليه .

م / كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة إذا كان مستوطن̀ا ببناء .
---------------------------
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 مــن تجــب عليهــم الجمعــة ، وذكــر أن كــل مــن وجــب عليــه الجماعــة وجــب عليــه الجمعــة– رحمــه ال –ســيذكر المصــنف 
وتلزم:

 ، فل تب على الكافر بالجاع ، ول تصح منه ، ول تقبل منه .المسلم
ن�2ه|م� ن�2ف�ق�ات2|ه|م� إ�ل� أ�ن�2ه|م� ك�ف�ر|وا ب�الل�ه� و�ب�ر�س|ول�ه� ) .  ب�ل� م� لقوله تعال : ( و�م�ا م�ن�2ع�ه|م� أ�ن� ت2|ق�

ول يلزمه قضاؤها إذا أسلم .
لقوله تعال : ( ق|ل� ل�ل�ذ�ين� ك�ف�ر|وا إ�ن� ي�2ن�ت�2ه|وا ي2|غ�ف�ر� ل�|م� م�ا ق�د� س�ل�ف� ) .  

ولديث : ( السلم يهدم ما قبله ) .
ولن ف قضائها مشقة عظيمة .

فغي البالغ وغي العاقل ل تلزمه .المكلف ( بالغ ، عاقل ) ، 
رواه أبو داود : ( رفع القلم عن ثلثة : عن النون حت يفيق ، وعن الصب حت يبلغ ... ) . لقوله 

ولنما ليسا أهل. للتكليف .
 ( م22روا أبن22اءكم بالص22لةلك22ن ي22ب عل22ى ول الص22ب أم22ره ب22ا لس22بع سس22ني وض22ربه عليه22ا لعش22ر ل22دخول المع22ة ف عم22وم ق22وله 

لسبع ، واضربوهم عليها لعشر ) رواه أبو داود .
فالرأة ل تب عليها المعة .الذكر ، 

رواه : ( المع2ة ح2ق واج22ب إل عل22ى أربع2ة : من2ون ، أو ام2رأة ، أو ص2ب ، أو مري2ض ) . لديث طارق ق2ال : ق2ال رس2ول ال 
أبو داود 

 ، ولن الرأة ليست من أهل الجتماع .رواه أبو داود : ( وبيوتن خي لن ) .وقال 
”أجعوا على أنه ل جعة على النساء ، وأجعوا على أنن إذا حضرن فصلي المعة أن ذلك يزئ عنهن“ .قال ابن المنذر : 

 ق22ال ( المع22ة ح22ق واج22ب عل22ىفل ت22ب عل22ى العب22د ، وه22ذا م22ذهب جه2ور العلم22اء ل2ديث ط2ارق ب22ن ش22هاب أن الن22ب حر : 
، ولن العبد مشغول2 بدمة سيده.رواه أبو داود كل مسلم2 ف جاعة إل أربعة : عبد ملوك ، أو امرأة ، أو صب ، أو مريض ) 

ت22ب مطلق22ا. ، وه22و ق22ول داود الظ22اهري ، واخت22اره اب22ن تيمي22ة ، ق22الوا لن ح22ق ال أول ، وه22و داخ22ل ت22ت ق22وله تع22ال : وقيــل : 
ا ال�ذ�ين� آم�ن|وا .. ) ،  وهذا الراجح .تب إذا أذن سيده ، وقيل : ( ي�ا أ�يÔ2ه�

فل تب على مسافر .مستوطن ببناء ،   
 ك2ان يس22افر فل يص22لي المع22ة ف س22فره ، وك2ان ف حج2ة ال2وداع ي2وم عرف2ة ي2وم جع22ة فص22لى الظه2ر”إن النب قال ابن قدامة : 

والعص22ر جع22ا. بينهم22ا ول يص22لÎ جع22ة ، واللف22اء الراش22دون ك22انوا يس22افرون ف ال22ج وغيه فل22م يص22لÎ أح22د منه22م المع22ة ف س22فره ،
 ومن بعدهم“ .وكذلك غيهم من أصحاب رسول ال 

( أما إذا كان النسان مستقرا. ف بلد ويسمع نداء المعة فيجب عليه أن ييب ويصلي ) .
م  / ومن شروطها : فعلها في وقتها .

---------------------------
ان�ت� ع�ل�22ى ال�م|22ؤ�م�ن�ي� ك�ت�اب22ا. م�و�ق|وت22ا.أي : يش22تط لص22حة ص22لة المع22ة ش22روطا. منه22ا فعله22ا ف وقته22ا لق22وله تع22ال (  ) فلإ�ن� الص�22لة� ك�22

واختلفوا في بداية وقتها ، مع اتفاقهم على أن آخر وقتها كالظهر :تصح قبل الوقت ول بعدها ، 
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أن وقتها كالظهر [ بعد الزوال ] .القول الول : 
وهذا مذهب المهور .

”قال مالك , وأبو حنيفة ، والشافعي ، وجاهي العلماء م22ن الص2حابة والت2ابعي وم2ن بع2دهم ، ل ت2وز المع2ة إلقال النووي : 
بعد زوال الشمس“ .

رواه البخاري كان يصلي المعة حي تيل الشمس ) . لديث أنس بن مالك قال : ( إن النب 
 إذا زالت الشمس ) .وسلمة بن الكوع قال : ( كنا ن�م ع مع رسول ال 

ولديث عائشة قالت : ( كان الناس مهنة أنفسهم ، وكانوا إذا راحوا للجمعة2 راحوا ف هنيهم ، فقيل لم : لو اغتسلتم ) .
أن الرواح ما بعد الزوال .وجه الدللة : 
يوز قبل الزوال ( من ارتفاع الشمس قيد رمح ) .القول الثاني : 

وهذا من مفردات2 الذهب .
لديث سهل بن سعد : ( ما كنا نقيل ول نتغدى إل بعد المعة ) .

”وجه الستدلل به أن الغداء والقيلولة ملها قبل الزوال ، وف الديث أنم كانوا يصلون المعة قبلها“.قال الشوكاني : 
” ل يسمى غداء ول قائلة إل بعد الزوال “ .قال ابن قتيبة : هو طعام أول النهار ، الغداء : 

فكانوا يبدؤون بصلة المعة قبل القيلولة .
ولديث عبد ال بن سبدان قال : ( شهدت المعة مع أب بكر فكانت خطبته وصلته قبل نصف النهار ، ث شهدتا مع عم22ر
، فك222انت ص222لته وخطبت222ه عل222ى أن أق222ول انتص222ف النه222ار ، ث ش222هدتا م222ع عثم222ان ، فك222انت ص222لته وخطبت222ه إل أن أق222ول زال

رواه الدارقطن النهار ، فما رأيت أحدا. عاب ذلك ول أنكره ) . 
رواه مسلم كان يصلي المعة، ث نذهب إل جالنا فنريها حت تزول الشمس، يعن النواضح). وعن جابر قال  (إن النب 

أن جابرا. ذكر أنم يصلون المعة ث يذهبون إل جالم فييونا عند الزوال ، فدل على أنم يصلون قبله .وجه الدللة : 
أنه يبدأ من الساعة السادسة ، قبل الزوال بساعة .القول الثالث : 

وهذه رواية عن أحد ، اختارها ابن قدامة صاحب الغن ، واختارها الشيخ ابن عثيمي .
لديث أب هريرة : ( من راح ف الساعة الول ... إل أن قال : ث الامسة ، فإذا خرج المام حضرت اللئكة ..) 

” فيكون حضور المام على مقتضى الديث الساعة السادسة “ .قال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال : 
م / وأن تكون بقرية .

---------------------------
أي : أن تكون المعة ف قرية ، فنخرج بذلك أه22ل الي2ام وبي22وت الش22عر ون2وهم ، فل تص2ح منه2م المع2ة ، لن ذل2ك ل يقص22د

 ل يأمر قبائل العرب حول الدينة بإقامة المعة ، لنم ليسوا مستوطني ، بل يتبع22ون ال2اء والكلللستيطان غالبا. ، ولن النب 
.

م / وأن يتقدمها خطبتان .
---------------------------

أي : ويقدم المام قبل الصلة خطبتي ، فإن ل يقدم المام خطبتي ل تصح ، وهذا مذهب الشافعي وأحد .
ي�2رÛ ل�ك|22م� إ�ن� ك|ن�ت|22م�لق22وله تع22ال ( ر� الل�22ه� و�ذ�ر|وا ال�ب�2ي�22ع� ذ�ل�ك|22م� خ� ع�و�ا إ�ل�22 ذ�ك�22 ن� ي�2و�م� ال�|م|ع�22ة� ف�اس�22 ا ال�22ذ�ين� آم�ن|22وا إ�ذ�ا ن|22ود�ي� ل�لص�22لة� م�22 ي�22ا أ�يÔ2ه�22
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 ) ف22أمر ال عب22اده ال22ؤمني إذا أ|ذن� لص22لة المع22ة أن يب22ادروا بالض22ي ( إل ذك22ر ال ) وال22راد : الطب22ة والص22لة عل22ى ق22ولت�2ع�ل�م|22ون�
كثي من الفسرين ، والمر بالسعي يدل على وجوبه إذ ل يب السعي لغي واجب .

 واظب عليهما ، ول ينقل أنه ترك خطبة المعة .ولن النب 
 أوجب النصات لما ، وحذر من الكلم والمام يطب ، ووجوب النصات يدل على وجوبما .ولن النب 

وذهب بعض العلماء إل أنه تزىء خطبة واحدة ، وعزاه الشوكان للجمهور .
ا ق~ــال~ / م ه�م~ــ ي~ ا~لل�ـه� ع~نـ� اب{ر{ ب�ــن{ ع~ب�ــد{ ا~لل�ـه{ ر~ض{ــ ان~ ر~س�ــول� ا~لل�ـه{  ( و~ع~ــن� ج~ــ ت~د�ك~ـ ت�ه�, و~اش�ـ ن~ـاه�, و~ع~ل~ ص~ــو� ر�ت� ع~يـ� م~ــ , اح�  إ{ذ~ا خ~ط~ـب~

ي{ ر~ ا~ل�ه~ـد� يـ� د{يث{ ك{ت~ــاب� ا~لل�ـه{, و~خ~ ر~ ا~ل�ح~ــ يـ� : "أ~م�ــا بـ~ع�ــد�, ف~ــإ{ن� خ~ : ص~ــب�ح~ك�م� و~م~س�ـاك�م�, و~يـ~ق�ــول� غ~ض~ب�ه�, ح~ت�ى ك~أ~ن�ه� م�ن�ــذ{ر� ج~ي�ـش� يـ~ق�ــول�
ل~ة�  ع~ة� ض~ل~ ث~اتـ�ه~ا، و~ك�ل� ب{د� د~ �م�ور{ م�ح� م�ح~م�د�, و~ش~ر� ا~ل� ي � ) .ه~د�

م~ ا~ل�ج�م�ع~ة{و~ف{ي ر{و~اي~ة� ل~ه� ك~ان~ت� خ�ط�ب~ة� ا~لن�ب{ي�  ت�ه�  ( يـ~و� , و~ق~ـد� ع~ل~ ص~ــو� د� ا~لل�ـه~ و~يـ�ث�ن{ـي ع~ل~ي�ـه{, ث�ـم� يـ~ق�ــول� ع~ل~ـى إ{ث�ـر{ ذ~ل{ـك~ م~ـ و~ف{ـي)  ي~ح�
ل{ل� ف~ل~ ه~اد{ي~ ل~ه� (ر{و~اي~ة� ل~ه�:  ل� ل~ه�, و~م~ن� ي�ض� ا~لل�ه� ف~ل~ م�ض{ د{ه { ) . م~ن� يـ~ه�

---------------------------
كـأنهق22وي . [ [ اشـتد غضـبه ] ارتف22ع .عل صــوته ] ه22ذه ح22الت تع22تي الطي22ب الناص22ح التحم22س .[  [ احمـرت عينـاه ]  

ض22بط بض22م ال22اء وفت22ح ال22دال ( ه|22د�ى )[هدي] نزل بكم العدو صباحا. .[ صبحكم ] النذار الخبار مع التخويف .منذر ]  
ي ) فيك2ون العن أحس22ن الط22رق . د� ج22ع[ محدثاتها ] فيك2ون العن : الدلل22ة والرش2اد ، وض2بط بفت2ح ال2اء وس22كون ال22دال ( ه�22

الضللة ضد الداية .[ ضللة ] مدثة ، والراد كل ما أحدث ف الدين .
 هذا الديث ليبي فيه صفة الطيب وما ينبغي أن يكون عليه عند إلقاء الطبة .– رحه ال –ذكر الصنف 
ففي22ه أن22ه يس22تحب للخطي22ب أن يض22خم أم22ر الطب22ة ويرف22ع ص22وته ، وي22رك كلم22ه ، ويظه22ر غاي22ة الغض22ب والف22زع ، لن تل22ك

الوصاف إنا تكون عند اشتدادها “ .[ قاله الشوكان ] .
. [ قاله الصنعان ]. وفيه  دليل على أنه يستحب للخطيب أن يرفع بالطبة صوته

وق2د ذه22ب أص22حاب الئم2ة الربع2ة إل أن رف2ع الص22وت بالطب2ة زي2ادة عل22ى الق22در ال22واجب حس22ب الطاق22ة س2نة م22ن س2نن الطب2ة،
 يط22ب يق22ول : ( أن2ذركم الن2ار ، أن2ذركم الن2ار ، ح2ت ل2و أنلذا الديث ، ولديث النعم2ان ب2ن بش22ي ق2ال : س22عت رس22ول ال 

رواه أحد رجل. كان بالسوق لسمعه من مقامي هذا ، قال : حت وقعت خيصة كانت على عاتقه عند رجليه ) . 
ولن رفع الصوت بالطبة أبلغ ف إعلم الناس ، فيتحقق القصود با .

 وف الديث استحباب قول : ( أما بعد ) ف الطب ، وكان هدي النب. أن يقولا 
أنه ينبغي أن يك2ون مض22مون الطب2ة : الثن2اء عل22ى ال وح2ده ، وبي2ان العقي2دة الص22حيحة ، والتح2ذير م2ن الب2دع ، وال2دعوة وفيه

إل السنة ، وفيها التغيب والتهيب .
دليل على استحباب حد ال ف الطبة . وف الديث
: س~ــم{ع�ت� ر~س�ــول~ ا~لل�ـه{ عن و ا ق~ـال~ ه�م~ــ ي~ ا~لل�ه� ع~نـ� ر� ر~ض{ : ع~م�ار{ ب�ن{ ي~اس{ ن�( يـ~ق�ــول� , و~ق{ص~ـر~ خ�ط�ب~ت{ــه{ م~ئ{ن�ــة� م{ــ ة{ ا~لر�ج�ـل{  إ{ن� ط�ــول~ ص~ــل~

ل{م�  . )ف{ق�ه{ه{  ر~و~اه� م�س�
---------------------------
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 ح22ديث عم22ار ب22ن ياس22ر ، ال22ذي رواه مس22لم ، ولف22ظ ال22ديث : ع22ن أب وائل ق22ال : ( خطبن22ا عم22ار– رح22ه ال –ذك22ر الص22نف 
ف222أوجز وأبل222غ ، فلم222ا ن222زل قلن222ا : ي222ا أب222ا اليقظ222ان ، لق222د أبلغ222ت وأوج222زت ، فل222و كن222ت تنفس222ت ؟ فق222ال : إن س222عت رس222ول ال 

يقول : إن طول صلة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه ، فأطيلوا الصلة ، واقصروا الطبة ، وإن من البيان لسحرا. ) .
 : م22ن هن22اإن مــن البيــان : بفت22ح الي22م ، ث ه22زة مكس222ورة ، ث ن222ون مش222دودة ، أي علم22ة .  مئنــة : أي ل222و أطل222ت قليل. .  لــو تنفســت

تبعيضية .
. “ الديث دليل على مشروعية قصر خطبة المعة وعدم إطالتها ، قال ف النصاف : ” بل نزاع

: �ً وما يدل على ذلك أيضا.
 يطيل الصلة ويقصر الطبة ) . رواه النسائيحديث عبد ال بن أب أوف قال : ( كان رسول ال 

 ل يطيل الوعظة يوم المعة ، وإنا هن  كلمات يسيات ) . رواه أبو داودوعن جابر بن سرة قال : ( كان رسول ال 
 ”وإنا كان قصر الطبة علمة على فق2ه الرج22ل ، لن الفقي22ه ه2و الطل22ع عل22ى حق2ائق الع22ان ، وجوام22ع اللف22اظ ،قال الصنعاني:

فيتمكن من التعبي بالعبارة الزلة الفيدة ، ولذلك كان من تام ه2ذا الديث : ( فأطيلوا الصلة واقصروا2 الطبة ... )“ .
وأيضا. ف إطالة الطبة إصابة اللل للناس ، واللل من أسباب إذهاب الفائدة من الوعظة .

 : ولي222س ال222ديث مالف222ا. للح222اديث الص222حيحة الش222هورة ، والم222ر بتخفي222ف( فــأطيلوا الصــلة ) قــال النــووي ق222وله ” :
 ف الرواية الخرى : ( وكانت صلته قص22دا. ) لن ال22راد بال22ديث ال2ذي ن22ن في22ه أن الص2لة تك2ون طويل22ةالصلة ، لقوله 

بالنسبة إل الطبة ل تطويل. يشق على الأمومي ، وهي حينئذÍ قصد ، أي معتدلة ، والطبة قصد بالنسبة إل وضعها .
 ينبغي أن يكون الطيب حكيما. ، يعرف سنة النب. ف الطبة 
 ذم التطوي22ل ف الوعظ22ة والكث22ار منه22ا، وق22د ق22ال اب22ن مس22عود: (ك22ان رس22ول ال. (يتخولن22ا بالوعظ22ة ماف22ة الس22آمة علين22ا 

متفق عليه
م / ويستحب أن يخطب على منبر .

---------------------------
:لديث ي� ا�لل�ه| ع�ن�2ه�ا ق�ال�ت� ان� ر�س|22ول� ا�لل�2ه�  (  أ|مÎ ه�ش�امÍ ب�ن�ت� ح�ار�ث�ة� ر�ض� ي22د�", إ�ل� ع�22ن� ل�س�22 : "ق و�ال�ق|ر�آن� ا�ل�م�ج� ا ك|22ل�م�ا أ�خ�ذ�ت|  ي�2ق�ر�ؤ|ه�22

ل�مÛ   ) ج||ع�ةÍ ع�ل�ى ا�ل�م�ن�ب�� إ�ذ�ا خ�ط�ب� ا�لن�اس�  ر�و�اه| م|س�
فيه استحباب اتاذ النب ، وهو سنة ممع عليها“ .قال النووي : ”

 يقول على أعواد منبه ... ) .ولديث ابن عمر وأب هريرة ، وقد سبق : ( أنما سعا من رسول ال 
”فيه استحباب اتاذ النب“ .قال عنه النووي : 

 ، فلم22ا وض2ع ل2ه الن2ب س22عنا للج22ذع مث22ل أص22وات العش22ار ، ح2ت ن22زل الن22ب ولديث جابر ق22ال : ( ك2ان ج2ذع يق2وم إلي2ه الن2ب 

رواه البخاريفوضع يده عليه ) . 
رواه مسلم  يطب على النب يوم المعة يطب ... ) . ولديث جابر قال : ( جاء رجل والنب 

ولن الطبة على النب أبلغ ف إعلم الاضرين الذي يتحقق2 به مقصود2 الطبة .
ولن المام إذا كان على منب شاهده الناس ، وإذا شاهدوه كان أبلغ ف وعظهم .

م / فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم .
---------------------------
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 ك22ان إذا ص22عدأي : ويستحب للخطيب إذا صعد على النب أقبل على الن2اس ب2وجهه وس22لم عليه22م ، ل22ديث ج2ابر ( أن الن2ب 
النب سلم ) رواه ابن ماجه وفيه ضعف .

ويسن أيضا. أن يسلم قبل صعوده النب ، لعموم الدلة الت تث على السلم .
م / ثم يجلس ويؤذن المؤذن .

---------------------------
 يطب خطبتي ، كان يلس إذا ص22عد الن2بأي : ويستحب جلوس الطيب إل فراغ الذان لديث ابن عمر قال ( كان النب 

حت يفرغ الؤذن ث يقوم فيخطب2 ، ث..... ) رواه أبوداود وفيه ضعف .
م / ثم يقوم فيخطب ثم يجلس ثم يخطب الخطبة الثانية ثم تقام الصلة .

---------------------------
أي :يستحب للخطيب2 بعد ذلك أن يقوم ويطب ث يلس بي الطبتي ث يقوم يطب الثانية .

او�ع�22ن� ي� ا�لل�2ه| ع�ن�2ه|م�2 اب�ر� ب�2ن� س�|2ر�ة� ر�ض�2 ان ج�2 �2  ق2ال (ك�2 ا, r ا�لن�ب� ط|22ب| ق�ائ�م.2 , ث|�2 ي�2ق|22وم| ف�2ي�خ� ا, ث|�2 ي��ل�2س| ن�  ي��ط|22ب| ق�ائ�م.2 ان�أ�ن�2ه| أ�ن�2ب�2أ�ك ف�م�22  ك�2
ال�س.ا, ف�2ق�د� ك�ذ�ب�  ر�ج�ه|) . ي��ط|ب| ج� ل�م أخ�  Û   م|س�

 يطب يوم المعة قائما. ث يلس ث يقوم ، كما تفعلون اليوم ) متفق عليه .ولديث ابن عمر قال ( كان رسول ال 
 ، وقد اختلفوا في حكم هذه الجلسة على قولين :ففي هذه الحاديث  استحباب اللوس بي الطبتي

أنه سنة ، وهذا مذهب جاهي العلماء .القول الول : 
 .“ويستحب أن تلس بي الطبتي جلسة خفيفة وليست واجبة ف قول أكثر أهل العلم” قال في المغني : 

للحاديث السابقة  ، وهو واضح الدللة .
أنا واجبة ، وهو قول الشافعي2 .القول الثاني : 

والراجح القول الول . كان يلسها وقد قال : ( صلوا كما رأيتمون أصلي ) ، لن النب 
: واختلف العلماء ف مقدار اللسة بي الطبتي

بق22در اللس22ة بي الس22جدتي،وقيل: بق22در ق22راءة ثلث آي22ات ، وقيل: : بقدر قراءة سورة الخلص ، وبه ق22ال الش22افعية ، فقيل 
والراجح أن التقييد ليس عليه دليل، وأنه ل تقدير لا ، وأنا جلسة خفيفة للستاحة والفصل بي الطبتي .

 : للراحة ، ورجح الافظ ابن حجر القول الول.وقيل: للفصل بي الطبتي ، قيل: الكمة من اللوس بي الطبتي
وف الحاديث السابقة مشروعية أن يكون الطيب قائما.، ولن خطبته وهو ق22ائم أش22د ف وعظ22ه، وأبل22غ ف إيص22ال الكلم، ل

وقد اختلف في وجوبه :سيما عند عدم مكبات الصوت ، 
أنه واجب ، وبذا قال أكثر الالكية .القول الول : 

 على القيام حال الطبة .للحاديث السابقة ، فإنه يدل على مواظبة النب 
واستدلوا :أن القيام سنة ، وبذا قال النفية والنابلة وبعض الالكية  ، القول الثاني : 

أن رج22ال. أت22وا س22هل ب22ن س22عد الس22اعدي وق22د اقت22ادوا ف الن22ب م22م� ع22وده ؟ فس22ألوه ، فق22ال : ( إن لع22رف م22ا ه22و ، ال22ديث ...
 م2222ري غلم2222ك النج2222ار أن يعم2222ل ل أع2222وادا. أجل2222س عليه2222ن إذا كلم22222ت– ام2222رأة س2222اها س2222هل – إل فلن2222ة أرس2222ل رس2222ول ال 

 متفق عليهالناس ... ) . 
الشاهد قوله : ( أجلس عليهن ... ) ، لكن يتمل أن تكون الشارة إل اللوس أول ما يصعد ، وبي الطبتي .
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، وهذا ياب رواه البخاري جلس ذات يوم على النب وجلسنا حوله ... ) . ولديث أب سعيد الدري قال : ( إن رسول ال 
عنه أنه ف غي خطبة المعة .

م / ثم تقام الصلة فيصلي فيهم ركعتين .
---------------------------

وهذا بالجاع ، قال ابن النذر : أجع السلمون على أن صلة المعة ركعتان .

م / يجهر فيهما بالقراءة ، يقرأ في الولى بـ( سبح ) وفي الثانية بـ( الغاشية ) أو بـ( الجمعة والمنافقين ) .
---------------------------

أي : يس22ن للم22ام أن يق22رأ ف ص22لة المع22ة ف الركع22ة الول ( س22بح ) وف الثاني22ة ( الغاش22ية ) أو ف الول ( المع22ة ) وف الركع22ة
الثانية ب2( النافقي ) .

 ف العيدين وف المعة يقرأ : بسبح اسم ربك العلى ، وهل أت2اك ح2ديث الغاش2ية)عن النعمان بن بشي قال (كان رسول ال 
رواه مسلم2 .

 يقرأ ف صلة المعة سورة المعة والنافقي ) رواه مسلم. 2وعن ابن عباس قال ( كان النب 
اشتمالا على وجوب المعة وغي ذلك م22ن أحكامه2ا ، وغي ذل22ك م2ا فيه2ا” ، قال النووي : الكمة من قراءة سورة المعة

  .“من القواعد والث على التوكل والذكر وغي ذلك
وقراءة سورة النافقي لتوبيخ حاضريها منهم وتنبيههم على التوبة وغي ذلك ما فيها من القواعد ، لنم ما كانوا يتمون ف ملس

أكثر من اجتماعهم فيها .
وأما سبح والغاشية فلما فيهما من التذكي بأحوال الخرة والوعد والوعيد وغي ذلك ما جاء فيهما .

م / ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل .
---------------------------

أي : ويسن لن أراد أن يضر لصلة المعة أن يغتسل .
أخرجه السبعة  قال : ( غسل2 يوم المعة واجب على كل متلم ) .  أن رسول ال  لديث أب سعيد الدري 

متفق عليه2  : ( إذا جاء أحدكم المعة فليغتسل2 ) . ولديث ابن عمر قال : قال رسول ال 
ل يغتسل رجل يوم المعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو (  قال: قال رسول ال  لديث سلمان الفارسيو

ي2س م2ن طي2ب بيت2ه ث ي22رج فل يف2رق بي اثني ث يص22لي م2ا كت2ب ل2ه ث ينص22ت إذا تكل22م الم22ام إل غف22ر ل2ه م22ا بين2ه وبي المع22ة
 .رواه البخاري ) الخرى

م22ن غس22ل واغتس22ل وبك22ر وابتك22ر، ومش22ى ول يرك22ب، ودن م22ن الم22ام ول يلغ22و،(  ق22ال  أن رس22ول ال  ل22ديث أوس ب22ن أوسو
.رواه أبو داود  )واستمع، كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها

 واستدلوا على أن الغس22ل للجمع22ة س22نة لي22س ب22واجب ، وه22ذا م22ذهب ج22اهي العلم22اء ، – رح22ه ال –وظ22اهر كلم الص22نف
عدم وجوبه :
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ضعف .   من توضأ يوم المعة فبها ونعمت ، ومن اغتسل فالغسل2 أفضل ) رواه أبوداود وفيهحديث سرة قال : قال 
فدل على اشتاك الغسل والوضوء ف أصل الفضل وعدم تتيم الغسل .

 : ( م22ن توض22أ ث أت22ى المع22ة ، فاس22تمع وأنص22ت ، غف22ر ل22ه ... ) رواه مس22لم وه22ذا ق22ال : ق22ال رس22ول ال ول22ديث أب هري22رة 
أقوى ما استدلوا به .

رواه مسلم ( وبديث الرجل الذي دخل ( وهو عثمان ) وعمر يطب ، وقد ترك الغسل فأنكر عليه عمر ) . 

وللزموه به“ . : ”أن الرجل فعله وأقره عمر ومن حضر ذلك المع وهم أهل الل والعقد ، ولو كان واجبا. لا تركه قال النووي
وب22ديث عائش22ة ق22الت : ( ك22ان الن22اس ينت22ابون المع22ة م22ن من22ازلم وم22ن الع22وال ، في22أتون ف العب22اءة ، فيص22يبهم الغب22ار والع22رق ،

 : لو أنكم تطهرت ليومكم هذا ) متفق عليه . إنسان منهم وهو عندي ، فقال النب فيخرج منهم الريح ، فأتى النب 
وذهب بعض العلماء إل وجوبه لديث أب سعيد وحديث ابن عمر ، قالوا : فهي دليل على الوجوب .

 :اختلف العلماء في وقت الغتسال ؟  على ثلثة أقوال
 : ل يش2222تط ، لك222ن ل ي222زئ فعل2222ه بع2222د الص222لة ،وقيـــل: يش2222تط التص2222ال بي الغس2222ل وال2222رواح ، وإلي222ه ذه222ب مال2222ك ، قيـــل  

 : لن الغس222ل لزال222ة ال222روائح الكريه222ة ، والقص222ود ع222دم ت222أذيقــالواويس222تحب ت222أخيه إل ال222ذهاب ، وه222ذا م222ذهب المه222ور ، 
 أنه ل يشتط تقدي الغسل على صلة المعة ، بل لو اغتسل قبل الغروب أجزأ عنه ، وإليه ذهب داود ونصرهوقيل :الخرين ، 

اب2ن ح2زم ، والراج2ح الق22ول الث2ان ( م22ذهب المه2ور ) ، وادع22ى اب2ن عب2د ال2ب الج2اع عل22ى أن م22ن اغتس22ل بع2د الص2لة ل يغتس22ل
للجمعة .

م / ويتطيب .
---------------------------

أي : ويستحب لن أتى المعة أن يتطيب .
ل يغتسل رجل يوم المعة ويتطهر ما استطاع م22ن طه22ر وي22دهن م22ن دهن22ه أو (  قال: قال رسول ال  لديث سلمان الفارسي

ي2س م2ن طي2ب بيت2ه ث ي22رج فل يف2رق بي اثني ث يص22لي م2ا كت2ب ل2ه ث ينص22ت إذا تكل22م الم22ام إل غف22ر ل2ه م22ا بين2ه وبي المع22ة
.رواه البخاري ) الخرى

م / ويلبس أحسن ثيابه .
---------------------------

.رواه أبو داوده ) ما على أحدكم إن وجدت أن يتخذ ثوبي ليوم المعة سوى ثوب مهنت ( لقوله 
م / ويبكر إليها ماشيا̀ .

---------------------------
م22ن غس22ل واغتس22ل وبك22ر وابتك22ر، ومش22ى ول يرك22ب، ودن م22ن الم22ام ول يلغ22و،(  ق22ال  أن رس22ول ال  ل22ديث أوس ب22ن أوس

 .رواه أبو داود ) واستمع، كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها
يح~ي�ن{ م / و , فـ~ق~د� ل~غ~و�ت~ ( : ف{ي "ا~لص�ح{ ط�ب� م~ام{ ي~خ� م~ ا~ل�ج�م�ع~ة{ و~ال�{ : أ~ن�ص{ت� يـ~و� ب{ك~ ) . إ{ذ~ا قـ�ل�ت~ ل{ص~اح{

---------------------------
 حديث أب هريرة الذي ف الصحيحي ليبي فيه حكم الكلم أثناء خطبة المعة .– رحه ال –ذكر الصنف 
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: ”الراد بالنصات السكوت عن مكالة الن2اس دون ذك22ر ال،قال ابن خزيمة” قال الحافظ ابن حجر: أي اسكت، أنصت: 
وتعقب بأنه يلزم منه جواز القراءة والذكر حال الطبة ، فالظاهر أن الراد السكوت مطلقا. ، ومن فرق احتاج إل دليل “ .

” اتفقت أقوال الفسرين على أن اللغو ما ل يسن من الكلم “ .قال ابن المنير : أي وقعت ف اللغو ، فقد لغوت : 
.ف الديث دليل على تري الكلم أثناء الطبة، وهذا مذهب المهور، من النفية والالكية والنابلة، وبه قال ابن حزم

ففي الديث النهي عن جيع أنواع الكلم حال الطبة ، ونبه بذا على ما سواه ، لن2ه إذا ق22ال : أنص2ت ، وه2و”قال النووي : 
ف الصل أمر بعروف ، وساه لغوا. ، فغيه من باب أول“ . 

: ق�22ال� ر�س|22ول| ا�لل�22ه� ل22ديثو� ا ق�22ال� ي� ا�لل�22ه| ع�ن�2ه|م�22 ل|ا�ل�|م|ع�22ة� ت�ك�ل�22م� ي�2و�م� م�22ن� ( r اب�22ن� ع�ب�22اسÍ ر�ض�22 ار� ي��م�22 ث�22ل� ا�ل��م�22 م�22ام| ي��ط|22ب| ف�2ه|22و� ك�م�  و�ال��
ار.ا ف� , ل�ي�س�ت� ل�ه| ج||ع�ةÛ أ�س� ن�ادÍ ل� ب�أ�س� ب�ه� .   ر�و�اه|  ), و�ا�ل�ذ�ي ي�2ق|ول| ل�ه|: أ�ن�ص�ت�  أ�ح��د|, ب�إ�س�

وتحريم الكلم من وجهين :
أنه شبه التكلم بالمار ، ومعلوم2 أن ذلك صفة ذم ونقص ل يوصف با تارك الندب .الول : 
نفي أن يكون له جعة ، وقد علمنا أنا جعة ، فلما اس2تعار ل2ه لف22ظ نف22ي الج22زاء وع22دم الص22حة ، دل  عل22ى تأكي22د منع2هالثاني : 

وشدة تريه .
 ) جلة حالية تدل عل22ى أن التحري ح2ال الطب2ة فق2ط ، أم22ا م2ا قب2ل الطب2ة وم2ا بع2دها وم2ا  )والمام يخطبقوله ف الديث

بي الطبتي جائز .
لا رواه ثعلبة بن مالك القرضي : ( أنم كانوا ف زمان عمر بن الطاب يصلون المع22ة ح2ت ي22رج عم22ر ، ف22إذا خ22رج وجل2س عل22ى

النب وأذن الؤذن ، قال ثعلبة : جلسنا نتحدث ، فإذا سكت الؤذنون وقام عمر يطب أنصتنا فلم يتكلم من ا أحد ) .
” وه22ذا ي22دل عل22ى ش22هرة الم22رقال فـي الغنـي : ” فخ22روج الم22ام يقط22ع الص22لة ، وكلم22ه يقط22ع الكلم . ، قال ابن شهاب : 

بينهم “ .
ولن النهي عن الكلم إنا هو لجل النصات واستماع الطبة ، فيقتصر على حالة الطبة .

 ”قال العلماء: معناه ل جعة له كاملة، للجاع على إسقاط فرض الوقت عنه“.قال الشوكاني:)  ل جمعة له  : قوله (فائدة
شبه من ل يسك عن الكلم بالمار الامل للسفار بامع عدم النتفاع ( كمثل الحمار يحمل أسفار̀ا ) قوله. 

م~ ر~ج�ل� د~خ~ل~وم /  ط�ب� r و~الن�ب{ي�, ا~ل�ج�م�ع~ة{ يـ~و� ع~تـ~ي�ن{ ف~ص~ل� ق�م�: "ق~ال~. ل~: ق~ال~?" ص~ل�ي�ت~: "فـ~ق~ال~ . ي~خ�    .ع~ل~ي�ه{ م�تـ�ف~ق�}  " ر~ك�

---------------------------
 رح222ه ال - ح222ديث ج222ابر ال222ذي ف الص222حيحي ليس222تدل ب222ه عل222ى مس222ألة ص222لة الركع222تي عن222د دخ222ول الس222جد–ذك222ر الص222نف 

والطيب يطب يوم المعة .
 ، وقد اختلف العلماء في هــذه المســألة علــىالديث دليل على مشروعية صلة ركع22تي ل22ن دخ22ل الس22جد والم22ام يط22ب

قولين :
أن ذلك مشروع ، وهذا مذهب الشافعي وأحد .القول الول : 
”ه22ذه الح22اديث ص22رية ف الدلل22ة ل22ذهب الش22افعي وأح22د وإس22حاق وفقه22اء ال22دثي ، أن22ه إذا دخ22ل ال22امع ي22ومقال النووي : 

المعة والمام يطب ، له أن يصلي ركعتي تية السجد“ . ولديث جابر ، فهو نص .
ل يشرع له ذلك ، وهذا مذهب أب حنيفة ومالك .القول الثاني : 
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رواه أبو داود يطب ، فقال : اجلس فقد آذيت ) . لديث عبد ال بن بسر : ( أن رجل. دخل والنب 
وللمر بالنصات للمام .

وأجابوا عن حديث الباب ، وأمره لسليك أن يقوم ويصلي ركعتين بأجوبة :
 بالقيام لياه الناس ويتصدقوا عليه .أنه كان عريانا. ، فأمره النب الول : 

 : ( إذا ج22اء أح22دكم ي22وم المع22ة والم22ام يط22ب ، فليك22ع ركع22تي ) وه22ذا” وه22ذا تأوي22ل باط22ل ي22رده ص22ريح ق22وله قال النووي : 
نص ل يتطرق إليه تأويل ، ول أظن عالا. يبلغه هذا اللفظ صحيحا. فيخالفه “ .

أن هذا خاص به ، ويدل عليه أنه جاء ف آخر الديث : ( ل تعودن  لثل هذا ) عند ابن حبان .الثاني : 
” وكله مردود ، لن الصل عدم الصوصية “ . قال الحافظ : 

وأما الجواب عن حديث عبد ال بن بسر : ( اجلس فقد آذيت ) :
يتم22ل أن2ه ت2رك أم22ره بالتحي2ة قب22ل مش22روعيتها ، ويتم22ل أن يك22ون ق22وله ل22ه :( اجل22س ) أي بش22رطه ، وق22د ع22رففقد أجيب عنه : 

قوله للداخل :( فل يلس حت يصلي ركعتي ) فمعن2 قوله: ( اجلس ) أي ل تتخط� .
أو ترك أمره بالتحية لبيان الواز ، فإنا ليست واجبة .

ويتمل أنه صلى التحية ف مؤخر السجد ، ث تقدم ليقرب من ساع الطبة .
 يستحب تفيف هاتي الركعتي .لقوله. ( وليتجوز فيهما ... ) : 

باب صلة العيدين
الضافة هنا من إضافة الشيء إل سببه ، أي الصلة الت سببها العيد ، والراد بالعيد : عي22د الفط22ر م22ن رمض22ان وه22و أول ي22وم م22ن

شوال ، وعيد الضحى ، وهو العاشر من ذي الجة ، وسي كل منهما عيدا. ، لنه يعود ويتكرر كل عام .
ل{م{ين~, و~يـ~ع�ت~ــز{ل� النــاس بــالخروج إليهــا حــتىأمــر النــبي م /  ة~ ا~ل�م�س�ــ ر~ و~د~ع�ــو~ يـ� ن~ ال�خ~ ه~د� ي�ن{; ي~ش�ــ  ا~ل�ع~و~ات{ــق~, و~ال�ح�ي�ــض~ ف{ــي ال�ع{يــد~

  م�تـ�ف~ق� ع~ل~ي�ه{  )ا~ل�ح�ي�ض� ا~ل�م�ص~ل�ى 
---------------------------

, (ع�22ن� أ|مÎ ع�ط�ي�22ة� ق�22ال�ت�:   حديث أم عطية الذي أخرجه البخاري ومسلم ونصه– رحه ال –ذكر الصنف   أ|م�ر�ن�22ا أ�ن� ن|�2ر�ج� ا�ل�ع�و�ات�22ق�
, و�ي�2ع�ت�ز�ل| ا�ل�|ي�ض| ا�ل�م|ص�ل�ى  ل�م�ي� ن� ال��ي�2ر� و�د�ع�و�ة� ا�ل�م|س� ه�د� ي�ن�; ي�ش�   م|ت�2ف�ق2Û ع�ل�ي�ه�  .)و�ال�|ي�ض� ف� ال�ع�يد�

ج22ع خ22در ، وه22و يع22ل ف ناحي2ة[ الخدور ] ص22احبات .ذوات ] جع عاتق ، وه22ي الن22ثى ال22ت ق22اربت البل22وغ .[ العواتق ]  [
جع حائض ، والراد الت أصابا اليض .[ الحيbض ] البيت للبكر تستت به .

 ليبي حكم ص2لة العي2د ، وم22ذهب النابل22ة أن2ا ف22رض كفاي2ة ، ل2ديث أم عطي2ة ه2ذا ، ف2إن في2ه– رحه ال –وذكره الصنف 
 أم22ر النس22اء فالرج22ال م22ن ب22اب أول ، لكنه22ا ل تل22زمالم22ر ب22الروج لص22لة العي22د ، والم22ر يقتض22ي الوج22وب ، وإذا ك22ان الن22ب 

 للدلة الت تفيد أنه ل واجب إل الصلوات المس :– فليست فرض عي على كل أحد –جيع أهل البلد 
 ( الصلوات2 المس ) فق22ال : ه22ل عل22ي عما يب عليه من الصلة فأجابه كحديث أنس ف قصة العراب لا سأل رسول ال 

غيها ، قال : ل ، إل أن تطوع ) متفق وعليه .
 ع222ن الس222لم ، ف222أخبه أن علي222ه خ222س ص222لوات ف الي222وم والليل222ة إل أنأن أعرابي222ا. س222أل الن222ب ( وكح222ديث طلح222ة ب222ن عبي222د ال 

تطوع ) .
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 لا بعث معاذا. إل اليمن سنة تسع ل يذكر له إل الصلوات المس .والنب 
وه222ذا م222ذهب أب حنيف222ة ورجح222ه اب22ن تيمي22ة واب222ن القي222م والش222وكان ل222ديث أم عطي222ة،  وذه222ب بع222ض العلم222اء إل أن22ا ف22رض عي

السابق ، فإن فيه المر با والمر يقتضي الوجوب .
 لص22لة العي22د عل22ى جه22ة الس22تمرار وع22دم إخلل22ه ب22ا ، والم22ر ب22الروج إليه22ا ، ب22للن22ه ق22د انض22م إل ملزمت22ه قال الشوكاني : 

 بالروج للعواتق واليض وذوات الدور ، وبالغ ف ذلك حت أمر من لا جلباب أن تلبس من ل جلباب لا .. وم22نثبت أمره 
مقويات القول بأنا فرض إسقاطها لصلة المعة ، والنوافل ل تسقط الفرائض ف الغالب .

سنة مؤكدة ، وبه قال مالك وأكثر أصحاب الشافعي وداود وجاهي العلماء .إل أنا وذهب بعضهم 
 ع22ن الس22لم ، ف2أخبه أن علي2ه خ2س ص22لوات ف الي22وم والليل22ة إل أنواس2تدلوا ب22ديث طلح22ة الس22ابق : ( أن أعرابي2ا. س2أل الن2ب 

 : ( خس صلوات كتبهن ال على العبد ف اليوم والليلة ... ) .تطوع ) ، ولقوله 
 قال له : ( ... فأخبهم أن ال افتض عليهم خ2س ص22لوات ف الي22وم والليل22ة ) ول ي2ذكر ص2لةولديث بعث معاذ ، فإن النب 

 ، فلو كانت واجبة لذكرها لعاذ، والراجح قول النابلة.العيد ، ومن العلوم2 أن بعث معاذ كان ف آخر حياة النب 
 يس222ن خ222روج النس222اء لص222لة العي222د ويتأك222د لم222ر الن222ب ب222ذلك غي متطيب222ات ، ول لبس222ات ثي222اب زين222ة أوفتن222ة لق222وله  : 

[ تفلت ] أي غي متطيبات .      رواه أبو داود( وليخرجن تفلت ) . 

 لسباب :– وال أعلم –أمرهن بالروج للعيد ، لعله ” : قال شيخ السلم ابن تيمية
 : أنه ف السنة مرتي بلف المعة والماعة . أحدها
 : أنه ليس له بدل خلف المعة والماعة فإن صلتا ف بيتها الظهر هو جعتها .الثاني
 .“ : أنه خروج إل الصحراء لذكر ال ، فهو شبيه بالج من بعض الوجوهالثالث

م / ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال .
---------------------------

أي : ووقت صلة العيد من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إل الزوال .
،  ولن ما قبل ذلك وقت ني. لن هذا فعل2 النب 

م / والسنة فعلها في الصحراء .
---------------------------

أي : والسنة أن تصلى صلة العيد ف الصحراء ، وينبغي أن تكون قريبة من البلد حت ل يشق على الناس .
 يرج يوم الفط22ر والض22حى إل الص22لى ف2أول ش2يء يب2دأ ب2ه الص2لة، ث ينص2رف قال: (كان رسول ال عن أب سعيد الدري 

ويقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم).
 يغدو إل الصلى ف يوم العيد والعنزة تم22ل بي ي2ديه، ف2إذا بل22غ الص22لى نص2بت بي قال: (كان رسول وعن عبد ال بن عمر 

 رواه الشيخانيديه فيصلي، وذلك أن الصلى كان فضاء ليس فيه شيء يستت فيه) 
”ه2ذا دلي2ل ل2ن ق22ال باس2تحباب ال22روج لص2لة العي2د إل الص22لى ، وأن2ه أفض22ل م22ن فعله22ا ف الس22جد ، وعل22ى ه22ذاقال النووي : 

عمل الناس ف معظم2 المصار“ .
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”واس22تدل ب22ه عل222ى اس22تحباب ال22روج إل الص222حراء لص22لة العي222د ، وأن ذل222ك أفض222ل م222ن ص22لتا فقــال الحــافظ ابــن حجــر : 
 على ذلك مع فضل مسجده“ .السجد لواظبة النب 

ولن ذلك أوقع ليبة السلم وأظهر لشعائر الدين ، ول مشقة2 ف ذلك لعدم تكررها بلف المعة .
أن هذا الكم حت ف الدينة ، فإنه يشرع لهل الدينة الروج إل الصلى .

 الفض22ل م22ع ك22ان ي22رج إل الص22لى وي22دع مس22جده ، وك22ذلك اللف22اء بع22ده ، ول ي22تك الن22ب ”ولن22ا أن الن22ب قــال الموفــق : 
 والقت2داء ب2ه ، ول ي2وز أنقربه ، ويتكلف فعل الناقص مع بع2ده ، ول يش22رع لمت2ه ت2رك الفض22ائل ، ولنن2ا ق2د أمرن2ا باتب2اع الن2ب 

 أن2ه ص2لى العي22د بس22جده إل م2ن ع2ذر ، ولن ه2ذايكون الأمور به ه2و الن2اقص ، والنه2ي عن2ه ه2و الكام22ل ، ول ينق22ل ع22ن الن2ب 
إجاع السلمي ، فإن الناس ف كل عصر ومصر يرجون إل الصلى ، فيصلون العيد ف الص22لى م22ع س2عة الس22جد وض2يقه ، وك2ان

 يصلي ف الصلى مع شرف مسجده ، وصلة النفل ف البيت أفضل2 منها ف السجد مع شرفه“ .النب 
استثن جهور العلماء مكة الكرمة ، فقالوا : تصلى ف السجد الرام ، والكمة وال أعلم أن الصلة ف الصحراء ف مك22ة ض22يقة

، لنا جبال وأودية ، فيشق على الناس أن يرجوا ، فلهذا كانت صلة العيد ف السجد الرام .
م / وتعجيل الضحى .

---------------------------
أي : ويسن تعجيل صلة عيد الضحى والبادرة با ، لجل أن يتمكن الناس من ذبح أضاحيهم .

م / وتأخير الفطر .
---------------------------

أي : ويسن تأخي صلة عيد الفطر ليتمكن الناس من إخراج صدقاتم .
 بتمرات وترا̀ .– في الفطر خاصة قبل الصلة –م / والفطر� 

---------------------------
أي : ويسن أن يأكل قبل الذهاب لصلة عيد الفطر ترات وترا. .

ر�ج�ه| ا�ل�ب|خ�ار�يÔوترا. ) ل� ي�2غ�د|و ي�2و�م� ا�ل�ف�ط�ر� ح�ت� ي�أ�ك|ل� ت��ر�ات Í ك�ان� ر�س|ول| ا�لل�ه�  (  ق�ال� أ�ن�سÍ لديث  .    أ�خ�
 .رواه أحد والتمذي ل يرج يوم الفطر حت يفطر ، ول يطعم يوم النحر حت يصلي ) . ولديث بريدة قال : ( كان النب 

. أن هذا الكم خاص ف عيد الفطر دون عيد الضحى ، فل يأكل حت يأكل من أضحيته
الكمة من ذلك :لن يوم الفطر ي2وم ح2رم في2ه الص2يام عقي22ب وج2وبه ، فاس2تحب تعجي22ل الفط22ر لظه2ار الب2ادرة إل طاع2ة ال

تعال وامتثال أمره ف الفطر على خلف العادة .
الكم2ة م22ن اس22تحباب التم22ر في22ه : ل2ا ف الل22و م22ن تقوي22ة البص22ر ال2ذي يض22عفه الص22وم ، ولن الل22و م2ا يواف22ق الي2ان ويع22ب ب2ه

النام ويرقق القلب2 ، ولذا استحب أن يفطر الصائم على التمر .
.استنادا. لديث : ( من تصبح بسبع ترات ل يصبه سم ول سحر ) . : الكمة من جعلها سبعا

م / وأن يتنظف ويتطيب لها ويلبس أحسن ثيابه .
---------------------------

أي : ويسن له إذا خرج لصلة العيد أن يتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه .
 فق22ال ي2ا رس2ول ال: ابت2ع ه2ذه، فأخ22ذها ف2أتى ب2ا رس22ول ال  قال (وجد عم2ر حل2ة م2ن إس2تبق تب2اع ف الس2وقلديث ابن عمر 
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فه22ذا ي22دل عل22ى أن التجم22ل للعي22د عن22دهم ك22ان،  متف22ق علي22هإن22ا ه22ذه لب22اس م22ن ل خلق ل22ه)  (فتجم22ل ب22ا للعي22د والوف22د، فق22ال: 
 .مشهورا.

: ”روى ابن أب الدنيا والبيهقي بإسناد صحيح إل ابن عمر(أنه كان يلبس أحسن ثيابه ف العيد).وقد قال الحافظ ابن حجر
ولنه يوم يتمع فيه الناس ، فينبغي أن يكون الصلي على أحسن هيئة إظهارا. لنعمة ال تعال على عبده“ .

م / ويذهب من طريق ويرجع من طريق .
---------------------------

أي : ويسن عند ذهابه لصلة العيد أن يذهب مع طريق ويرجع مع طريق آخر .
ر�ج�ه| ا�ل�ب|خ�ار�يÔ  )  إ�ذ�ا ك�ان� ي�2و�م| ا�ل�ع�يد� خ�ال�ف� ا�لط�ر�يق�  ك�ان� ر�س|ول| ا�لل�ه�  ( ق�ال� ج�اب�رÍ لديث أ�خ�

 ، والول أصح .أن هذا الكم للمام والأموم ، وهذا مذهب أكثر العلماء ، وذهب بعض العلماء أنه خاص بالمام
: وقيـل :ليس22وي بينهم22ا ف الزي22ة والفض22ل . وقيـل : ليش22هد ل22ه الطريق22ان . قيـل :  اختلف مــا الحكمــة مـن مخالفــة الطريـق

ليهبهم بك2ثرة م22ن مع2هوقيل : ليغيظ النافقي أو اليهود . وقيل : لظهار ذكر ال . وقيل : لظهار شعائر السلم فيهما . 
ك22انوقيل : ليزور أق22اربه . وقيل : ليصل رحه . وقيل : حذرا. من كيد الطائفتي أو إحداها . وقيل : ، ورجحه ابن بطال . 

وه22ذا ض22عيفقــال الحــافظ : ف ذه22ابه يتص22دق ، ف22إذا رج22ع ل يب22ق مع22ه ش22يء فيج22ع ف طري22ق أخ22رى لئل ي22رد م22ن س22أله ، 
لتخفيف الزحام ، ورجح ابن القيم : أنه يشمل الميع .وقيل : جدا. . 

 ل يس22نوقيل : يس22ن ذل22ك ، قياس22ا. عل22ى العي22د ، قيل :  قولن للعلماء :هل يس22ن فع22ل ذل22ك ف ال22ذهاب لص22لة المع22ة ؟
ذلك ، وهذا هو الصحيح ، لن الديث جاء ف العيد ول يرد ف المعة ، ولو كان يفعل ذلك ف المعة لنقل إلينا .

 ، فلم يدث له أمرا. ، فإن من أحدث له أمرا. فإحداثه مردود عليه.أن كل شيء وجد سببه ف عهد الرسول والقاعدة : 
م / فيصلي بهم ركعتين .

---------------------------
أي : فيصلي المام بالناس ركعتي ، وهذا بالجاع .

�  (  اب�ن� ع�ب�اسÍلديث �, ل�� ي|ص�لÎ ق�2ب�2ل�ه�ا و�ل� ب�2ع�د�ه�ا  أ�ن� ا�لن�ب� ع�ت�2ي� ر�ج�ه| ا�لس�ب�2ع�ة|  .) ص�ل�ى ي�2و�م� ا�ل�ع�يد� ر�ك�   أ�خ�
م / بل أذان ول إقامة .

---------------------------
أي : ل يشرع لصلة العيد أذان ول إقامة .

متفق عليه  يوم العيد فبدأ بالصلة قبل الطبة بل أذان ول إقامة )لديث جابر بن عبد ال قال : ( شهدت مع رسول ال 

رواه مسلم  العيد غي مرة ول مرتي ، بل أذان ول إقامة ) وعن جابر بن سرة قال : ( صليت مع رسول ال 

”ل نعلم ف هذا خلفا. من يعتد به“ .قال في المغني : 
ين2ادى ل2ا بالص22لة جامع22ة ، وه22ذا م22ذهب الش22افعية :قيل : واختلف العلماء : ه22ل ين2ادى ل2ا : الص22لة جامع22ة ؟ عل22ى ق22ولي

ل يشرع ذلك بل هو بدعة ، وهذا مذهب الالكية .وقيل : والنابلة ، قياسا. على الكسوف ، 
 ول يفعله فتكه سنة . مرات2 كثية ول يكن ينادى لا ، وأي شيء وقع ف عهد النب لن العيد وقع ف عهد النب 
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وأما قول أصحاب القول الول : قياسا. عل22ى الكس2وف ، فه2ذا قي2اس خط2أ ، لن الكس22وف ي2أت بغت2ة م22ن غي أن يش22عر الن2اس ،
بلف العيد .

م / يكبر في الولى : سبع̀ا بتكبيرة الحرام ، وفي الثانية : خمس̀ا سوى تكبيرة القيام ، يرفع يديه مع كل تكبيرة ، ويحمــد
 بين كل تكبيرتين .ال ويصلي على النبي 

---------------------------
 ص2فة ص2لة العي2د ، وأن2ه يك2ب ف الول س2بعا. م2ع تك2بية الح2رام ، وف الثاني2ة خس2ا. س2وى تك2بية– رحه ال –سيذكر الصنف 

القيام ..... ال .
22Ô ا�لل�22ه� لديث  : ق�2ال� ن�ب� ه� ق�2ال� Îد ر�و� ب�ن� ش|22ع�ي�بÍ ع�22ن� أ�ب�ي2ه� ع�2ن� ج�2 ر�ة�, و�ال�ق�22ر�اء�ة|( ع�م� خ�2 |ول�2 و�خ��2سÛ ف�2 ا�ل� ب�عÛ ف�2 ا�ل� ب�ي|2 ف�2 ا�ل�ف�ط�22ر� س�2  ا�لت�ك�

ا  ر�ج�ه| أ�ب|و د�او|د�)ب�2ع�د�ه|�ا ك�ل�ت�2ي�ه�م� .    أ�خ�
يح�ه|  ار�يÎ ت�ص�22ح� ذ�يÔ ع�22ن� ا�ل�ب|خ�22  ص22حح ه22ذا ال22ديث ج22ع م22ن الف22اظ ، كالبخ22اري واب22ن ال22دين ، وحس22نه ال22افظ اب22ن،و�ن�2ق�22ل� ا�لتÎ2ر�م�22

حجر والعراقي .
 كان يكب ف الفطر والضحى، ف الول سبع تكبيات، وف الثانية خسا. ) رواه أبوداود .وعن عائشة ( أن رسول ال 

وروى مالك ف الوطأ بسند صحيح عن نافع قال : ( صليت العيدين وراء أبو هريرة فكان يكب الول سبعا. والثانية خسا. قبل أن
يقرأ ) وجاء نو هذا عن ابن عباس موقوفا. رواه ابن أب شيبة وسنده صحيح .

) لديث وائل بن حجر قال (رأيت رسول ال يرفع يديه مع كل تكبيرة)وقوله  يرفع يديه مع التكبي ) رواه أبوداود 
) ويحمد ال ويصلي علـى النـبي وق22ولهال أك22ب ك22بيا.، والم22د ل ك22ثيا.، : ق22ال بع22ض العلم22اء: يق22ول)   بيـن كـل تكــبيرتين

وسبحان ال بكرة وأصيل.، وصلى ال على ممد)، وه22ذا ذك2ر يت2اج إل نق22ل، لن2ه ذك22ر م2دد بعب2ادة ول ينق2ل ع22ن رس22ول ال
[ قاله الشيخ ابن عثيمي ] كب فهو خي . أنه كان يقول ذلك، والمر ف ذلك واسع إن سكت فهو خي وإن

.ثم يقرأ الفاتحة وسورة م / 
---------------------------

 ل ي22ذكر ه22ذه الس22ورة ، لك22ن الس22نة أن تك22ون ف الركع22ة– رح22ه ال –أي : ث يق22رأ الم22ام الفات22ة وس22ورة بع22د الفات22ة ، والص22نف 
الول سبح ، وف الركعة الثانية الغاشية ، أو يقرأ ب( ق ) و ( اقتبت الساعة ) .

Ô  ( أ�ب� و�اق�دÍ الل�ي�ث�يÎ ق�ال� ث�لديث� )ك�ان� ا�لن�ب� �ض�ح�ى و�ال�ف�ط�ر�2 ب�2 (ق), و� (اق�2ت�2ر�ب�ت� ل�م2Û  )  ي�2ق�ر�أ| ف� ا�ل� ر�ج�ه| م|س� أ�خ�
 يق22222رأ ف العي22222دين وف المع22222ة ب2 ( س22222بح اس22222م رب22222ك العل22222ى ) و وف ح22222ديث النعم22222ان ب22222ن بش22222ي ق22222ال : ( ك22222ان رس22222ول ال 

.رواه مسلم ( هل أتاك حديث الغاشية ) وربا اجتمعا ف يوم واحد فقرأ بما )  
م /  يجهر بالقراءة فيها .

---------------------------
.ل نعلم فيه خلفا. : قال ابن قدامة

م / فإذا سلم خطب بهم خطبتين كخطبتي الجمعة .
---------------------------

أي : سلم المام من صلة العيد خطب بم خطبتي ، ففيه أن صلة العيد تكون قبل الطبة .
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Ô  ( و�ع�ن� اب�ن� ع|م�ر� ي�ن� ق�2ب�ل� ا�ل�|ط�ب�ة� ك�ان� ا�لن�ب� : ي|ص�لÔون� ال�ع�يد� رÍ, و�ع|م�ر|   م|ت�2ف�ق2Û ع�ل�ي�ه�  ) و�أ�ب|و ب�ك�
وخطبة العيد بعد الصلة ل نعلم فيه خلفا. بي السلمي“ .قال ابن قدامة : 

”وعليه جيع فقهاء المصار ، وعده بعضهم إجاعا.“ .وقال الحافظ ابن حجر : 
 ) هذا قول الكثر ، أن لا خطبتي . ) خطبتينقوله

 ي22وم العي22د ، فب22دأ بالص2لة قب22ل الطب22ة ، بل أذان ول إقام22ة ، ث ق22ام مت2وكئا. عل22ى بللل22ديث ج2ابر ق22ال : ( ش2هدت م22ع الن22ب 
فأمر بتقوى ال ، وحث على طاعته ووعظ الناس ، ث مضى حت أتى النساء فوعظهن ) .

فظاهر هذا أنه خطب خطبتي ، لكن هذا فيه نظر ، لن وعظه للنساء ليست خطبة أخرى ، وإنا رب22ا لبع22د النس22اء ، أوقالوا : 
تذكيهن بأمور تصهن .

 يوم فطر أو أضحى ، فخطب قائما. ث قعد قعدة. ث ق22ام ) .رواه اب22ن م22اجه وه22وواستدلوا بديث جابر قال : ( خرج رسول ال 
قياسا. على المعة .وقالوا : منكر ف إسناده إساعيل بن مسلم ل يتج به ، 

أن خطبة العيد خطبة واحدة .والقول الثاني : 
Ô لظاهر النصوص ومنها حديث الباب( ي�ن� ق�2ب�ل� ا�ل�|ط�ب�ة�ك�ان� ا�لن�ب� : ي|ص�لÔون� ال�ع�يد� رÍ, و�ع|م�ر| فظاهره أنا خطبة واحدة.) و�أ�ب|و ب�ك�

م / إل أنه يذكر في كل خطبة الحكام المناسبة للوقت .
---------------------------

أي : أن المام يشرع له أن ي22ذكر ف الطب2ة الحك22ام الناس22بة لل22وقت ، فف22ي عي22د الض22حى : يرغبه22م ف الض22حية ويثه22م عليه22ا
ويبي أحكامها .

وأما ف خطبة عيد الفط22ر : فق2د ق2ال بع2ض الفقه2اء : يش22رع أن تك2ون ع22ن زك2اة الفط22ر وأحكامه2ا ، وي2بي ل2م م2ا يرج2ون ، لك2ن
هذا القول ضعيف ، لن وقت زكاة الفطر مضى وانتهى  ، فالول أن يكون بيان ذلك ف آخر جعة من رمضان لصول الف22ائدة

.
فالفض22ل أن تش22تمل الطب22ة عل22ى وع22ظ الن22اس وت22ذكيهم ب22أوامر ال ون22واهيه ، وت22ذيرهم م22ن النك22رات وال22دثات ال22ت انتش22رت ف

بلد السلمي .
م / ويستحب التكبير المطلق ليلتي العيد ، وفي كل عشر ذي الحجة ، والمقيد : عقيب المكتوبــات مــن صــلة فجــر يــوم

عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق وصفته : ال أكبر ، ال أكبر ، ال أكبر ، ل إله إل ال ، وال أكبر ، ول الحمد .
---------------------------

”التكبي الطلق يكون ف موضعي :قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه ال : 
 : ليلة عيد الفطر ، من غروب الشمس إل انقضاء صلة العيد .الول
 : عشر ذي الجة من دخ22ول الش22هر ، إل فج22ر ي2وم عرف22ة ، والص22حيح أن2ه يت22د إل غ22روب الش22مس م22ن آخ2ر ي22وم م22ن أي22امالثاني

التشريق .
التكبي الطلق القيد من انتهاء صلة عيد الضحى إل عصر آخر أيام التشريق .

التكبي ال22امع بي الطل22ق والقي2د م22ن طل2وع الفج22ر ي2وم عرف2ة إل انته2اء ص2لة عي2د الض2حى ، والص2حيح أن2ه إل غ22روب الش22مس
من آخر يوم من أيام التشريق .
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والفرق بي التكبي الطلق والتكبي القيد ، أن الطلق2 مشروع ف كل وقت ل ف أدبار الصلوات2 ، فمش22روعيته مطلق22ة ، ول22ذا س22ي
مطلقا. .

 ] .266 / 16[ مموع الفتاوى وأما القيد فمشروع أدبار الصلوات فقط .    
وا أعلم وصلى ا وسلم على نبينا محمد

الشيخ/ سليمان بن محمد اللهيميد

103


